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          3. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
               มีคณะวชิาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   บณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย -เยอรมัน  วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

กาญจนาภเิษกวทิยาลัย ช่างทองหลวง สถาบนัสมทบ

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีดังนี้

                              1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

มจพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการผลิต

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

เปน็สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มจพ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวศิวกรรมโยธาและงานระบบ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารงานวศิวกรรมโยธาและงานระบบ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการศึกษา

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

     เพื่อการศึกษา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ไฟฟา้ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางไฟฟา้ศึกษา

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วจิัยและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา

มจพ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้ศึกษา

มี 4 กลุ่มวชิา

1. กลุ่มวชิาวศิวกรรมระบบไฟฟา้ก าลัง

2. กลุ่มวชิาวศิวกรรมระบบควบคุม

3. กลุ่มวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4. กลุ่มวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

การโรงแรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ

     การโรงแรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน

ก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน

     ก่อสร้าง

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิมอยู่คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจพ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพวิเตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอุตสาหกรรม

ทางเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม   

ทางส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มจพ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

ทางฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ 

ทางฟสิิกส์

ทางฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

เปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

ทางฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติธรุกิจและการประกันภยั สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติธรุกิจและการประกันภยั

มจพ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุปกรณ์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอุปกรณ์การแพทย์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อุปกรณ์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอุปกรณ์การแพทย์

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ 

ทางอุปกรณ์การแพทย์

เปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอุปกรณ์การแพทย์

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี   

ทางเคมีอุตสาหกรรม

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                 ทางสถิติประยุกต์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารงานวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารงานวศิวกรรมโยธา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มจพ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมไม้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมไม้

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมเปน็ทางวศิวกรรมไฟฟา้

เปน็ทางวศิวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั

และทางวศิวกรรมไฟฟา้

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมเปน็ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

เปน็ทางเทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ

และทางวศิวกรรมอุตสาหการ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีวศิวกรรม

มจพ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการบนิและอวกาศ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

ทางวศิวกรรมการผลิต

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการผลิต

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี                 ทางเคมี

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

หลักสูตรนานาชาติ

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

มจพ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมวสัดุ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธรุกิจ

อุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธรุกิจ

     อุตสาหกรรม

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร

มนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร

    มนุษย์

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลเพื่อการศึกษาและธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลเพื่อการศึกษาและธรุกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสากรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางจิตวทิยา

เดิมอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงธรุกิจและ

อุตสาหกรรม

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงธรุกิจและ

     อุตสาหกรรม

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ

ทางภาษาอังกฤษ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธรุกิจ

อุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธรุกิจ

     อุตสาหกรรม

8 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร

มนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร  

     มนุษย์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางจิตวทิยา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ทางการออกแบบ      

ทางศิลปประยุกต์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบเซรามิกส์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบเซรามิกส์

ทางการออกแบบ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์   

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร์

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมแม่พมิพแ์ละเคร่ืองมือ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมแม่พมิพแ์ละเคร่ืองมือ

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรินธร ไทย-เยอรมนั

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

ทางวศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบเซรามิกส์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบเซรามิกส์

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบภายใน

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเชื่อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเชื่อม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

เปล่ียนแปลงการรับรองตาม ว 41/53  

จากเดิมสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ทางเทคโนโลยีการเชื่อม

เปน็สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเชื่อม

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลัง

หลักสูตรต่อเนื่อง  2 ปี

มี 2 วชิาเอก

1. เทคโนโลยียานยนต์

2. เคร่ืองต้นก าลังอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมการก่อสร้าง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมการก่อสร้าง

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ช่างทองหลวง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางช่างทองหลวง

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ช่างทองหลวง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางช่างทองหลวง

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชา่งทองหลวง  สถาบันสมทบ 
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2. มหาวิทยาลัยนครพนม

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

               ตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยนครพนม พ .ศ.2548 ได้รวมมหาวทิยาลัยราชภฎันครพนม วทิยาเขตนครพนมของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม วทิยาลัยเทคนิคนครพนม วทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครพนม วทิยาลัยการอาชีพธาตุพนม วทิยาลัยการอาชีพนาหวา้ และวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 2548 

               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  วทิยาลัยการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  วทิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนครพนม  วทิยาลัยเทคนิคนครพนม  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยนครพนม มีดังนี้
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการตลาด

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการบนิ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการกีฬา

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป             ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารการบนิ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการผลิต

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ 

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มนพ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม

ทางการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ      

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรเดิมของมหาวทิยาลัยราชภฏันครพนม

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

มนพ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทั่วไป สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทั่วไป          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอาหาร           ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม

มนพ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อประกาศนียบตัรครูเทคนิค (ปทส.) 

สาขาวชิาไฟฟา้ พ.ศ. 2544 

ของวทิยาลัยเทคนิคนครพนม กรมอาชีวศึกษา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

มนพ. 7



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์  มีดังนี้

         

3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
                  มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์  

บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธวิาส  สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

มนธ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเกษตรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มนธ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต โยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโยธา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมยานยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมยานยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มนธ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหการ

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต โยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโยธา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนธ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การส่ือสารเพื่อพฒันาสังคม สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารเพื่อพฒันาสังคม

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

มี 2 กลุ่มวชิา

1. กลุ่มวชิาผลิตพชื

2. กลุ่มวชิาผลิตสัตว์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กฎหมายอิสลาม สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายอิสลาม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอาหรับ

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

คณะศิลปศาสตร์

มนธ. 5



มีคณะวชิาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะแพทยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  วทิยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม

คุณวฒิุในระดับต่าง  ๆ  ของมหาวทิยาลัยพะเยา มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

          2. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  6  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          3. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท

4. มหาวิทยาลัยพะเยา

มพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เวชกิจฉุกเฉิน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชกิจฉุกเฉิน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมทางส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มพ. 2



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพทุธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่

          2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มีดังนี้

                  

ม.มจร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการสอนพระพทุธศาสนา

ทางการศึกษา

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการสอนภาษาไทย

ทางภาษาไทย                     ทางการศึกษา

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ                 ทางการศึกษา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาการใหค้ าปรึกษาและการแนะแนว สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางจิตวทิยา

ทางจิตวทิยาการใหค้ าปรึกษาและการแนะแนว

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

ม.มจร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลี สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาบาลี

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาสันสกฤต

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางมหายานศึกษา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางมหายานศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต บาลีสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางบาลีสันสกฤต

6 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พทุธศิลปกรรม สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศิลปกรรม

7 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

ม.มจร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พระไตรปฎิกศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระไตรปฎิกศึกษา

9 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทยีบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนาเปรียบเทยีบ

10 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางสันสกฤต

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พทุธจิตวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธจิตวทิยา              ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาศาสตร์

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การจัดการเชิงพทุธ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการจัดการเชิงพทุธ

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเชิงพทุธ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการจัดการเชิงพทุธ

คณะสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ม.มจร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการบริหารการศึกษา

ทางการศึกษา

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการพฒันาสังคม    

ทางพฒันาชุมชน

3 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ชีวติและความตาย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางชีวติและความตาย

4 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต บาลีพทุธศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางบาลีพทุธศาสตร์

5 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางปรัชญา

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระพทุธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสตร์และศิลปะแหง่ชีวติ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสตร์และศิลปะแหง่ชีวติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.มจร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางมหายานศึกษา

9 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์     

ทางการบริหาร

10 ปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระพทุธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต วปิสัสนาภาวนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางวปิสัสนาภาวนา

ม.มจร. 6



1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย มีดังนี้

               

มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ   คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา  คณะสังคมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย

มมร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาบาลีและสันสกฤต   

ทางการศาสนา              ทางภาษาโบราณ

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาอังกฤษ           ทางการศาสนา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

วทิยาเขตนครปฐมและวทิยาเขตขอนแก่น 

4 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาบาลี สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาบาลี              ทางการศาสนา

5 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาบาลีและสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางภาษาบาลีและสันสกฤต   

ทางการศาสนา             ทางภาษาโบราณ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการบริหารการศึกษา          ทางการศึกษา    

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการประถมศึกษา             ทางการศึกษา    

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา       

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต

วทิยาเขตร้อยเอ็ด

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการศึกษานอกระบบ         ทางการศึกษา  

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการศึกษาปฐมวยั            ทางการศึกษา

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการสอนพระพทุธศาสนา

ทางการศึกษา             ทางพระพทุธศาสนา

ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มมร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการสอนภาษาไทย          ทางภาษาไทย

ทางการศึกษา                    ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ        

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การใหค้ าปรึกษาและการแนะแนว สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการใหค้ าปรึกษาและการแนะแนว

ทางการศึกษา                   ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

12 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการจัดการศึกษา

ทางการศึกษา

มมร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางปรัชญา                  ทางการศาสนา

วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย  

วทิยาเขตร้อยเอ็ด  และวทิยาเขต

ศาสนศาสตร์ยโสธร

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต พทุธศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสตร์             ทางการศาสนา

ทางพระพทุธศาสนา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาเปรียบเทยีบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนาเปรียบเทยีบ       ทางการศาสนา

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนาและปรัชญา        ทางการศาสนา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารกิจการพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการบริหารกิจการพระพทุธศาสนา

ทางการศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา

คณะสังคมศาสตร์

มมร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการปกครองและพฒันาทอ้งถิ่น

ทางการศาสนา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางบริหารรัฐกิจ                ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการศาสนา

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการศาสนา          ทางรัฐศาสตร์

ทางการปกครอง        ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

ทางการศาสนา

6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางสังคมสงเคราะหศ์าสตร์

ทางการศาสนา

7 ปริญญาสังคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ สาขาวชิาสังคมสงเคราะหศ์าสตร์

ทางสังคมสงเคราะหศ์าสตร์

เดิมชื่อปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต

วทิยาเขตอีสาน

มมร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการศาสนา              ทางรัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

9 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สังคมวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางการศาสนา              ทางสังคมวทิยา

1 ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสน์ศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสน์ศึกษา

2 ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสนาและปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสนาและปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย

มมร. 7



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

          1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

          2. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร ไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          6. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          8. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          9. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท  หรือเทยีบเทา่

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  21 คณะ  คือ  คณะการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  คณะการบญัชีและการจัดการ  คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวฒันธรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์  

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  วทิยาลัยการเมืองการปกครอง   วทิยาลัยดุริยางคศิลป ์ 

สถาบนัวจิัยวลัยรุกขเวช  สถาบนัวจิัยศิลปะและวฒันธรรมอีสาน  

มมส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการบัญชแีละการจัดการ

คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม

มมส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การโรงแรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มมส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการตลาด

เดิมชื่อสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์

เดิมชื่อสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

เดิมชื่อสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เดิมชื่อสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

16 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

17 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มมส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหารและ

เทคโนโลยี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมภมูิทศัน์และการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางนวตักรรมภมูิทศัน์และการจัดการ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

คณะเทคโนโลยี

มมส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางสัตวบาล

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร           ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววทิยา

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

มมส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสุขภาพและจิตเวช สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เดิมอยู่คณะ2 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมอยู่คณะเภสัชศาสตร์และวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์

มมส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต บริบาลเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชกรรมคลินิก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชกรรมคลินิก

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สมุนไพรและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสมุนไพรและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์พฒันาเพื่อการจัดการทรัพยากร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์พฒันาเพื่อการจัดการทรัพยากร

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มมส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน

ทางพฒันาสังคม

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม

ศาสตร์      ทางการพฒันาชุมชน

เปน็สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม

ศาสตร์      ทางการพฒันาชุมชน      

ทางพฒันาสังคม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเขมร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเขมร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

มมส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานส่ือส่ิงพมิพ์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานส่ือส่ิงพมิพ์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาลาว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาลาว

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเวยีดนาม

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 

ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

มมส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนาและปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนาและปรัชญา

17 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการแหล่งการเรียนรู้ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการแหล่งการเรียนรู้

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเขมร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเขมร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาลาว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาลาว

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน

ร่วมกับมหาวทิยาลัยชนชาติกวา่งซี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

มมส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเวยีดนาม

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น  สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวจิัยเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เขมรศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเขมรศึกษา

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ลาวศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางลาวศึกษา

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เวยีดนามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเวยีดนามศึกษา

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มมส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

เปน็สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ือนฤมิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือนฤมิต

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือนฤมิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือนฤมิต

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์

มมส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตรศึกษา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการจัดการสถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาการจัดการสถิติ

ทางสถิติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

มมส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล (การผลิต) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล (พลังงาน) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวภาพ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวภาพ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มมส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา (ระบบอาคาร) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา (วศิวกรรมชนบท) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา



11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบอาคาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมระบบอาคาร

ทางวศิวกรรมโยธา

เดิมชื่อสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

(ระบบอาคาร) 

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม                

ทางส่ิงแวดล้อม

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

14 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์

มี 4 กลุ่มวชิา

1. วศิวกรรมพลังงาน

2. เมคาทรอนิกส์

3. วศิวกรรมไฟฟา้

4. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

มมส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลังงาน

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์

มี 4 กลุ่มวชิา

1. วศิวกรรมพลังงาน

2. เมคาทรอนิกส์

3. วศิวกรรมไฟฟา้

4. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วฒันธรรมศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

มมส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

เดิมชื่อสาขาวชิานาฏยศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                     

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา   

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

มมส. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

เดิมชื่อประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน

15 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการกีฬาและสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางการจัดการกีฬาและสุขภาพ

17 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต การบริหารและพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารและพฒันาการศึกษา

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินผลการศึกษา

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมหลักสูตรและการเรียนรู้

มมส. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต โภชนาการและการจัดการความปลอดภยัใน

อาหาร

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภยัใน

     อาหาร

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

มี 5 กลุ่มวชิา

1. พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

2. อนามัยส่ิงแวดล้อม

3. การจัดการระบบสุขภาพ

4. เภสัชสาธารณสุข

5. การจัดการสารสนเทศสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มมส. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

1 อนุปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภายใน สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการพฒันาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมอืงและนฤมติศิลป์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์

มมส. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม             ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม       

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มมส. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม             ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม             ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น           ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สิทธมินุษยชนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์         

ทางสิทธมินุษยชนศึกษา

วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง

มมส. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการเมืองการปกครอง

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศิลป์

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยทางศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการวจิัยทางศิลปกรรมศาสตร์

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศิลป์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

มมส. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มมส. 26



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยมหดิล  มีดังนี้

           ในการประกอบวชิาชีพฯ 1 ปี

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

                     3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชั้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี

               มีคณะวชิาทั้งหมด  38 คณะ  คือ  คณะกายภาพบ าบดั  คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะเทคนิคการแพทย์  คณะพยาบาลศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   คณะศิลปศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   วทิยาเขตกาญจนบรีุ  วทิยาเขตอ านาจเจริญ  วทิยาลัยการจัดการ  วทิยาลัยดุริยางคศิลป ์ วทิยาลัยนานาชาติ   วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบนัสมทบ  

วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยพยาบาลกองทพัเรือ สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบนัสมทบ วทิยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ส านักการแพทย์ สถาบนัสมทบ  

วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยราชสุดา  วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   วทิยาลัยศาสนศึกษา  สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  สถาบนัโภชนาการ  

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้  สถาบนัพระบรมราชชนก  สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน  สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม  

สถาบนัแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  สถาบนัสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา  ศูนย์จิตตปญัญาศึกษา  วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบนัสมทบ

                     1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

                     2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือเทยีบเทา่

                          หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมและประสบการณ์

                     5.  ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

                     4.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

                     6.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก

มม. 1



                     7.  ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี 

                     8.  ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตหรือแพทยศาสตรบณัฑิต

                          9.4  ผู้มีพื้นความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม)่

                     10. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

                     9.  ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากผู้มีพื้นความรู้ต่างกัน ดังนี้

                          9.1  ผู้มีพื้นความรู้วทิยาศาสตรบณัฑิต

                          9.2  ผู้มีพื้นความรู้สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

                          9.3  ผู้มีพื้นความรู้แพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรเดิม) หรือสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

มม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กิจกรรมบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกิจกรรมบ าบดั

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง การฟื้นฟสูภาพช่องปาก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการฟื้นฟสูภาพช่องปาก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 1 ป ีต่อจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ทนัตกรรมประดิษฐ์ทนัตกรรมรากเทยีม สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ทนัตกรรมรากเทยีม

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

คณะกายภาพบ าบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

มม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตแพทยศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมเด็ก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมเด็ก

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบวชิาชีพ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยาช่องปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีววทิยาช่องปาก

หลักสูตรนานาชาติ

รับหลายพื้นฐาน

มม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการพยาบาล สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการพยาบาล

ทางการบริหาร

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดุงครรภข์ั้นสูง สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการผดุงครรภข์ั้นสูง

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

มม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและ

สุขภาพสตรี

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและ

     สุขภาพสตรี

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เดิมชื่อสาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตและ

จิตเวช

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ผดุงครรภช์ั้นสูง สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางผดุงครรภช์ั้นสูง

1 ปริญญากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์

2 ปริญญากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

มม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโสตทศันศึกษาทางการแพทย์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

5 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ สมทบวทิยาลัยแพทยศาสตร์

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล , ศูนย์

แพทยศาสตร์ศึกษาคลินิก  โรงพยาบาลราชบรีุ

หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ความผิดปกติของการส่ือความหมาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางความผิดปกติของการส่ือความหมาย

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เวชศาสตร์การธนาคารเลือด สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

เดิมชื่อสาขาวชิาเวชปฏบิติัทั่วไป

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก พ.บ. +ใบประกอบ

วชิาชีพ

มม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก พ.บ. +ใบประกอบ

วชิาชีพ

มี 15 วชิาเอก

1. วชิาเอกกุมารเวชศาสตร์

2. วชิาเอกจิตเวชศาสตร์

3. วชิาเอกจักษวุทิยา

4. วชิาเอกนิติเวชศาสตร์

5. วชิาเอกพยาธวิทิยากายวภิาค

6. วชิาเอกพยาธวิทิยาคลินิก

7. วชิาเอกรังสีวทิยา

8. วชิาเอกวสัิญญีวทิยา

9. วชิาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

10. วชิาเอกศัลยศาสตร์

11. วชิาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์

12. วชิาเอกสูติศาสตร์ - นรีเวชวทิยา

13. วชิาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา

14. วชิาเอกอายุรศาสตร์

15. วชิาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวภิาคศาสตร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีร่วมรักษาระบบประสาท สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางรังสีร่วมระบบรักษาประสาท

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก พ.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยศาสตร์ปฏบิติัการคลินิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยศาสตร์ปฏบิติัการคลินิก

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาภมูิคุ้มกัน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาภมูิคุ้มกัน

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก พ.บ./ท.บ./สพ.บ./ภ.บ.

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์รังสี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์รังสี

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวทิยาการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวทิยาการแพทย์

มม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการเสพติด สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

ทางวทิยาการเสพติด

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการระบาดคลินิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาการระบาดคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาภมูิคุ้มกัน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาภมูิคุ้มกัน

หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สรีรวทิยาการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวทิยาการแพทย์

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และ

การบริหาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก พ.บ./ท.บ./ภ.บ.

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และ

การบริหาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

รับหลายพื้นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์

มม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประกันภยั สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประกันภยั     

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์       

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร            ทางเทคโนโลยีการอาหาร 

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรณีศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางธรณีวทิยา                ทางธรณีศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิากายวภิาคศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธชิีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางพยาธชิีววทิยา

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสัชวทิยา

หลักสูตรนานาชาติ

รับหลายพื้นฐาน

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการพชื สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการพชื

หลักสูตรนานาชาติ

มี 2 กลุ่มวชิา

1. กลุ่มวชิาชีววทิยาระดับโมเลกุลและ

    พนัธศุาสตร์พชื

2. กลุ่มวชิาเภสัชพฤกษศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ

หลักสูตรนานาชาติ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวทิยาการออกก าลังกาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

ทางสรีรวทิยาการออกก าลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวภิาคศาสตร์และชีววทิยาโครงสร้าง

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิากายวภิาคศาสตร์

มม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีอนินทรีย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                 ทางเคมีอนินทรีย์

หลักสูตรนานาชาติ

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

23 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เภสัชวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเภสัชวทิยา

หลักสูตรนานาชาติ

รับหลายพื้นฐาน (พ.บ., ท.บ., ภ.บ.)

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ

หลักสูตรนานาชาติ

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี                   ทางเคมี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเคมีบรูณาการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมีบรูณาการ        ทางเคมี

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรน้ า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรน้ า

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปตัยกรรมการจัดการองค์กร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรมการจัดการองค์กร

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และวศิวกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และวศิวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 3 ปต่ีอจาก พ.บ./ท.บ./ภ.บ./วศ.ม.

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อน

และสุขวทิยา

ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์เขตร้อน

หลักสูตรนานาชาติ

รับผู้จบ พ.บ.

2 ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

รับผู้จบ พ.บ.

3 ปริญญาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน

หลักสูตรนานาชาติ

รับผู้จบ พ.บ.+ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 1 ปี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 3 ปต่ีอจาก พ.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์และสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์และสุขภาพ

หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ประชากรศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางประชากรศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสนศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสนศึกษา

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์)

การพยาบาลสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการพยาบาลสาธารณสุข

เดิมชื่อสาขาวชิาพยาบาลสาธารณสุข

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์)

อนามัยครอบครัว สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอนามัยครอบครัว

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยาสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางจุลชีววทิยาสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางแผนส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการวางแผนส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน

ทางส่ิงแวดล้อม

เดิมชื่อสาขาวชิาการวางแผนส่ิงแวดล้อม

เพื่อพฒันาชุมชนและชนบท

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพฒันา

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพฒันาทรัพยากร

     และส่ิงแวดล้อม

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิเวศวทิยาอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางนิเวศวทิยาอุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการบณัฑิต การเปน็ผู้ประกอบการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการเปน็ผู้ประกอบการ

2 ปริญญาการจัดการบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ

3 ปริญญาการจัดการบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรม

การทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการเงิน สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาเขตอ านาจเจริญ

มม. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจสุขภาพ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการธรุกิจสุขภาพ

5 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ

มม. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตภาพยนตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการผลิตภาพยนตร์

หลักสูตรนานาชาติ

ร่วมกับบริษทักันตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์

(อินเตอร์เนชั่นแนล) จ ากัด


12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตส่ือโทรทศัน์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการผลิตส่ือโทรทศัน์

หลักสูตรนานาชาติ

ร่วมกับบริษทักันตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์

(อินเตอร์เนชั่นแนล) จ ากัด

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตแอนิเมชัน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการผลิตแอนิเมชัน

หลักสูตรนานาชาติ

ร่วมกับบริษทักันตนา เอ็ดดูเทนเมนท ์

(อินเตอร์เนชั่นแนล) จ ากัด

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิาเอเชียอาคเนย์ศึกษา

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การวเิคราะหแ์ละการสร้างตัวแบบธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการวเิคราะหแ์ละการสร้างตัวแบบธรุกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สถาบนัสมทบ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ราชบรีุ, กรุงเทพฯ, จักรีรัช, สระบรีุ,

พระพทุธบาท, นนทบรีุ, ชัยนาท, สุพรรณบรีุ, 

เพชรบรีุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  สถาบันสมทบ 

มม. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ครอบครัว

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก พ.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหหูนวกศึกษา

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ล่ามภาษามือไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางล่ามภาษามือไทย

วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์ ส านักการแพทย์ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  สถาบันสมทบ 

มม. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหหูนวกศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหหูนวกศึกษา

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตล่าม ภาษามือไทย สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษามือไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวทิยาการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางการออกก าลังกายและการกีฬา

ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางศาสนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยศาสนศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

มม. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธศุาสตร์ระดับโมเลกุลและ

พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธศุาสตร์ระดับโมเลกุลและ

     พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พนัธศุาสตร์ระดับโมเลกุลและ

พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธศุาสตร์ระดับโมเลกุลและ

     พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางโภชนศาสตร์              ทางการอาหาร

เปน็หลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธบิดี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต โภชนาการและการก าหนดอาหาร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันชวีวิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันโภชนาการ

มม. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    

วทิยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 

จังหวดัเพชรบรีุ 

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

มหาบณัฑิต

ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมและการพฒันา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมและการพฒันา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฤฒิวทิยาเชิงประชากรและสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฤฒิวทิยาเชิงประชากรและสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี

มม. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

มี 3 วชิาเอก

1. ภาษาศาสตร์ทฤษฎี

2. ภาษาศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

3. ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพฒันา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการมนุษย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาการมนุษย์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธมินุษยชนและการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสิทธมินุษยชนและการพฒันา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธมินุษยชนและการพฒันาประชาธปิไตย สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสิทธมินุษยชนและการพฒันาประชาธปิไตย

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สิทธมินุษยชนและสันติศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศึิกษา

มม. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตตปญัญาศึกษาและการเรียนรู้

สู่การเปล่ียนแปลง

สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางจิตตปญัญาศึกษาและการเรียนรู้สู่

     การเปล่ียนแปลง

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  สถาบันสมทบ

มม. 31



               มีคณะวชิาทั้งหมด  14  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า  คณะธรุกิจการเกษตร  คณะบริหารธรุกิจ   คณะผลิตกรรมการเกษตร  คณะพฒันาการทอ่งเที่ยว  

คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะศิลปศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสารสนเทศและการส่ือสาร  วทิยาลัยบริหารศาสตร์  วทิยาเขตแพร่ - เฉลิมพระเกียรติ

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้  มีดังนี้

          5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

มจ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

เดิมชื่อสาขาวชิาการประมง                  

(การจัดการการประมง)                     

สาขาวชิาการประมง (ชีววทิยาการประมง)

และสาขาวชิาการประมง                    

(การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า)

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (การจัดการประมง) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการประมง          ทางการประมง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (ชีววทิยาการประมง) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง                  ทางชีววทิยา

ทางชีววทิยาการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการประมง

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า

มจ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการนันทนาการและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการนันทนาการและการทอ่งเที่ยว

ทางการนันทนาการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรชุมชนและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน

ทางการพฒันาทรัพยากรชุมชนและส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกิจ

คณะธุรกิจการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

มจ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี จัดการเรียนการสอนที่วทิยาเขตแม่โจ้

เชียงใหม่และวทิยาเขตแพร่-เฉลิมพระเกียรติ 

6 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง                   ทางชีววทิยา

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรปา่ไม้ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรปา่ไม้                 ทางวนศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มจ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พลังงานทดแทน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลังงานทดแทน

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ (พชืสวน) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์                   ทางพชืสวน

เดิมชื่อสาขาวชิาพชืศาสตร์(พชืสวนประดับ)

สาขาวชิาพชืศาสตร์ (พชืผัก)           

สาขาวชิาพชืศาสตร์ (ไม้ผล)

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง                ทางวทิยาการประมง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) การจัดการธรุกิจเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการธรุกิจเกษตร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) เกษตรเคมี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรเคมี

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการธรุกิจเกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) ปฐพศีาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางปฐพวีทิยา                 ทางปฐพศีาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) พชืไร่ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืไร่                       ทางพชืศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาพชืศาสตร์ (พชืไร่)

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) วทิยาการสมุนไพร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการสมุนไพร

มจ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) อารักขาพชื สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางอารักขาพชื

เดิมชื่อสาขาวชิากีฏวทิยา และสาขาวชิา

โรคพชืวทิยา

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การพฒันาภมูิสังคมอย่างยั่งยืน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาภมูิสังคมอย่างยั่งยืน

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาภมูิสังคมอย่างยั่งยืน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาภมูิสังคมอย่างยั่งยืน

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการประมง

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาทรัพยากรชนบท สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาทรัพยากรชนบท

มี 3 วชิาเอก

1. ส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

2. พฒันาทรัพยากรชนบทและส่ิงแวดล้อม

3. วางแผนและพฒันาชนบท

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์               ทางสัตวบาล

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาทรัพยากรชนบท สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาทรัพยากรชนบท

มจ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต พชืไร่ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืไร่                      ทางพชืศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางพฒันาการทอ่งเที่ยว

ทางการทอ่งเที่ยว

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางพฒันาการทอ่งเที่ยว          ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางพฒันาการทอ่งเที่ยว          ทางการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่ิงทอ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพัฒนาการท่องเทีย่ว

มจ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยุกต์                  ทางเคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธศุาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธศุาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยุกต์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วสัดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์           

ทางอุตสาหกรรมการยาง

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร     

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

จัดการเรียนการสอนที่วทิยาเขตแม่โจ้

เชียงใหม่และวทิยาเขตแพร่-เฉลิมพระเกียรติ 

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีทางอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร    

ทางวศิวกรรมการเกษตร

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอาหาร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พนัธศุาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพนัธศุาสตร์

มจ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์บรูณาการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์บรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์บรูณาการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์บรูณาการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสังคมและมนุษย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคมและมนุษย์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

เดิมชื่อสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มจ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีภมูิทศัน์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี



2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีภมูิทศัน์

3 ปริญญาภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ภมูิสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางภมูิสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

มจ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบและวางแผนส่ิงแวดล้อม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)       

ทางการออกแบบและวางแผนส่ิงแวดล้อม

ทางผังเมือง   

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

หลักสูตรสหวทิยาการ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์            ทางสัตวบาล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การส่ือสารดิจิทลั  สาขาวชิานิเทศศาสตร์                     

ทางส่ือสารดิจิทลั

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารดิจิทลั  สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารดิจิทลั

เดิมชื่อสาขาวชิานิเทศศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ               

ทางการบริหาร             ทางการปกครองทอ้งถิ่น 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน  สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           

ทางการบริหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหาร                 ทางบริหารศาสตร์

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื        

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์       

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการชุมชน สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการชุมชน

วิทยาเขตแพร่ - เฉลิมพระเกียรติ

มจ. 13



10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               มีส านักวชิาทั้งหมด  10  ส านักวชิา  คือ   ส านักวชิาเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ ส านักวชิาการจัดการ  ส านักวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวชิานิติศาสตร์  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ส านักวชิาศิลปศาสตร์  ส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง  มีดังนี้

               1. ประกาศนียบตัร  หลักสูตร 1 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               2. ประกาศนียบตัร  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               3. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               4. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               5. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               6. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

               8. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

               9. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากแพทยศาสตรบณัฑิต + ใบอนุญาตฯ

               10. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

               11. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากแพทยศาสตรบณัฑิต + ใบอนุญาตฯ

มฟล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ตจวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางตจวทิยา

หลักสูตร 2 ป ีต่อจาก พ.บ. + ใบอนุญาต

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ

รับหลายพื้นฐาน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ  สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ

หลักสูตร 2 ป ีต่อจาก พ.บ. + ใบอนุญาต

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ตจวทิยา สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางตจวทิยา

หลักสูตรต่อจากหลักสูตรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑิต (รับผู้ส าเร็จการศึกษา พ.บ.+

ใบอนุญาต)

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ

รับหลายพื้นฐาน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ  สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟสุูขภาพ

หลักสูตร 3 ป ีต่อจาก พ.บ. + ใบอนุญาต

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

มฟล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจการบนิ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ส านักวิชาการจัดการ

มฟล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง

ภาพเคล่ือนไหว

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง

     ภาพเคล่ือนไหว

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มฟล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมซอฟแวร์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการส่ือสารและสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการส่ือสารและ

สารสนเทศ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง

ทางคอมพวิเตอร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง

มฟล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี               ทางเคมีประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส านักวิชานิตศิาสตร์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มฟล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                   ทางเคมีประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ

มฟล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หลักสูตรนานาชาติ 

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                   ทางเคมีประยุกต์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง

มฟล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีความงาม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางเทคโนโลยีความงาม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

รับหลายพื้นฐาน

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

1 อนุปริญญา การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรนักบริการสุขภาพ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางนักบริการสุขภาพ

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวงร่วมกับเครือ

โรงพยาบาลพญาไท

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญากายภาพบ าบดับณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิากายภาพบ าบดั

4 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เดิมชื่อปริญญาการแพทย์แผนไทยบณัฑิต

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การแพทย์บรูณาการ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการแพทย์บรูณาการ

รับหลายพื้นฐาน

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

มฟล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนธรุกิจ              ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวฒันธรรมไทย        

ทางภาษาไทย

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาจีน           ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย

มฟล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร          ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภณัฑ์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มฟล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

มฟล. 13



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยรามค าแหง  มีดังนี้

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก  ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1  ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  6  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

11. มหาวิทยาลัยรามค าแหง
               มีคณะวชิาทั้งหมด  16  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  คณะธรุกิจการบริการ   คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  สถาบนัการศึกษานานาชาติ  สถาบนัวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การส่ือสารบรูณาการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารบรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ส่ือประสม สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์ส่ือประสม

ทางวารสารศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ทางวทิยุโทรทศัน์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายภาษอีากร สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายภาษอีากร

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

คณะธุรกิจการบริการ 

คณะนิตศิาสตร์

มร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญานิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชีและการเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชีและการเงิน            ทางการบญัชี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

มร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต อุตสาหกรรมการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางอุตสาหกรรมการบริการ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

เดิมชื่อวชิาจีนศึกษา

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต กฎหมายธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางกฎหมายธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร            

ทางการเงิน

11 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการโฆษณา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการโฆษณา

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการงานบริหารระดับสูง สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการงานบริหารระดับสูง

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรนานาชาติ

มร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการนวตักรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการนวตักรรม

17 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การเปน็ผู้ประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเปน็ผู้ประกอบการ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยกรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์เพื่อการทอ่งเที่ยว  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์เพื่อการทอ่งเที่ยว

ทางประวติัศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย

ทางภาษาฝร่ังเศส

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารพฒันาการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารการพฒันา

คณะมนุษยศาสตร์

มร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ทางภาษาไทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือสารมวลชน สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือสารมวลชน

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยาใหค้ าปรึกษา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาใหค้ าปรึกษา             

ทางจิตวทิยา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ทางจิตวทิยา

มร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารงานยุติธรรม สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางบริหารงานยุติธรรม

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารงานยุติธรรม สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการบริหารงานยุติธรรม

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานสาธารณะ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการจัดการงานสาธารณะ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

คณะรัฐศาสตร์

มร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การเมือง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการเมือง

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร         

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

มร. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาค่าเหมาะ

ที่สุด

สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดและการหาค่าเหมาะที่สุด

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต แพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางแพทย์แผนไทย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยุกต์                 ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์

มร. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมพลังงาน

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การตรวจสอบและกฎหมายวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการตรวจสอบและกฎหมายวศิวกรรม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทย                ทางดนตรี

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทยสมัยนิยม สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทยสมัยนิยม          

ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏกรรมไทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏกรรมไทย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มร. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาคลินิกและชุมชน สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา           

ทางจิตวทิยาคลินิกและชุมชน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา           

ทางจิตวทิยาพฒันาการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา  

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเปน็ผู้น าและการบริหารจัดการนันทนาการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการเปน็ผู้น าและการบริหารจัดการนันทนาการ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การปฐมวยัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการปฐมวยัศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

มร. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา               ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

มร. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ



30 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

31 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยการศึกษา

32 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย            

ทางภาษาไทย

มร. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

33 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา             

ทางคณิตศาสตร์

34 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาครูการศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาครูการศึกษาพเิศษ        ทางจิตวทิยา

35 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

36 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

37 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการใหค้ าปรึกษา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาการใหค้ าปรึกษา          ทางจิตวทิยา

38 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาคลินิกและชุมชน สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาคลินิกและชุมชน          ทางจิตวทิยา

39 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาพฒันาการ                 ทางจิตวทิยา

มร. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ทางจิตวทิยา

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

เดิมชื่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

42 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษาพเิศษ

43 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาการศึกษา

44 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

เดิมชื่อสาขาวชิาการศึกษาเพื่อพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์

45 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

เดิมชื่อสาขาวชิาการบริหารการศึกษาพเิศษ

46 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย               

ทางภาษาไทย

มร. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

47 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

48 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวทิยาศาสตร์

49 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสังคมศึกษา

50 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา

51 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาครูการศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาครูการศึกษาพเิศษ        ทางจิตวทิยา

52 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

53 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มร. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การบริหารงานสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการบริหารงานสาธารณสุข

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรทวปิริญญาโททางรัฐประศาสน-

ศาสตร์และบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต กฎหมายธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางกฎหมายธรุกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มร. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

หลักสูตรทวปิริญญาโททางรัฐประศาสน-

ศาสตร์และบริหารธรุกิจ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพฒันาสังคม  สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือสารมวลชน สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือสารมวลชน

มร. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สังคมวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมวทิยา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญานิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษานานาชาติ

มร. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางทศันมาตรศาสตร์

หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศทางสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสารสนเทศทางสุขภาพ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มร. 22



          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  6  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่

          5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

           7. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ   ส านักวชิาการจัดการ  ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  ส านักวชิาเภสัชศาสตร์  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์  

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  ส านักวชิาศิลปศาสตร์  ส านักวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ส านักวชิาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  ส านักวชิาสารสนเทศศาสตร์

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  มีดังนี้

มวล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว - การทอ่งเที่ยว

เชิงนิเวศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว - การทอ่งเที่ยว

     เชิงนิเวศ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว - การจัดน าเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว - การจัดน าเที่ยว

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการการทอ่งเที่ยว - 

การจัดน าเที่ยว

และสาขาวชิาการจัดการการทอ่งเที่ยว - 

การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

เดิมชื่อสาขาวชิาการตลาด

ส านักวิชาการจัดการ  (เดมิชื่อส านักวิชาวิทยาการจัดการ)

มวล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี                        

ทางการบญัชี

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การสอบบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการสอบบญัชี

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

12 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ เดิมชื่อสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงินและ

การคลัง สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร  

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

13 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

มวล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการจัดการ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

17 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ                      

ทางการจัดการ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

สาขาวชิาการผลิตสัตวน์้ า

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มวล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผู้ใหญ่

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์

มวล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางนิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางนิเวศวทิยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาศาสตร์เชิงค านวณ

หลักสูตรนานาชาติ

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มวล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม            

ทางส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคมีและกระบวนการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมีและกระบวนการ   

ทางเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

มวล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ไทยศึกษาบรูณาการ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์          

ทางไทยศึกษาบรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิภาคศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภมูิภาคศึกษา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์                        

ทางรัฐศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ      

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เอเชียศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์         

ทางเอเชียศึกษา

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

มวล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

2 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อนามัยส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอนามัยส่ิงแวดล้อม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์              

ทางเทคนิคการแพทย์

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

มวล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มวล. 10



          1. ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               มีคณะวชิาทั้งหมด  22  คณะ  คือ  คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์  คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  

บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม  วทิยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย   ศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา  สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์  

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  ส านักวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มีดังนี้

มศว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมคลินิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์               

ทางทนัตกรรมคลินิก

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ. + ใบประกอบ

วชิาชีพ + ประสบการณ์ 1 ปี

มี 4 วชิาเอก

1. ปริทนัตวทิยา

2. วทิยาเอ็นโดดอนต์

3. ทนัตกรรมบรูณะ

4. ทนัตกรรมประดิษฐ์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ. + ใบประกอบ

วชิาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วทิยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางวทิยาเอ็นโดดอนต์

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ. + ใบประกอบ

วชิาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์

มศว. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมคลินิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมคลินิก

รับผู้จบ ท.บ. + ใบประกอบวชิาชีพ

มี 3 วชิาเอก

1. ปริทนัตวทิยา

2. วทิยาเอ็นโดดอนต์

3. ทนัตกรรมประดิษฐ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทั่วไป สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทั่วไป

รับผู้จบ ท.บ. + ใบประกอบวชิาชีพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวทิยา

รับผู้จบ ท.บ. + ใบประกอบวชิาชีพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มศว. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางผู้ช่วยพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา     

ทางพลศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพลศึกษา

มศว. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ผู้น านันทนาการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์          

ทางผู้น านันทนาการ

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การจัดการระบบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการระบบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

8 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

9 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การกีฬา นันทนาการและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางการกีฬา นันทนาการและการทอ่งเที่ยว

ร่วมกับวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม และ

สถาบนัพฒันาการทอ่งเที่ยวเพื่ออนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

มศว. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวภาพการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวภาพการแพทย์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวเวชศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี   กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข  สถาบนัสมทบ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีวภาพการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวภาพการแพทย์

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อณูชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางอณูชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต บริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการองค์กรเภสัชกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการองค์กรเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

มศว. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการเภสัชภณัฑ์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการเภสัชภณัฑ์

รับหลายพื้นฐาน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัออก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาตะวนัออก

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

ร่วมมือกับมหาวทิยาลัยภฏูาน ระยะเวลา 

ป ี2552-2556

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศึกษา สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศึกษา

6 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาพฒันาการ           ทางจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์

มศว. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากร

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ

มศว. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์-เคมี               ทางเคมี

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา

ทางชีววทิยา

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

เดิมชื่อสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์                ทางวทิยาศาสตร์-ฟสิิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

เปน็สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มศว. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี

ทางเคมี

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี  

เปน็สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี      ทางเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มศว. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

ทางวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวศิวกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการจัดการทางวศิวกรรม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการทางวศิวกรรม

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



คณะศิลปกรรมศาสตร์

มศว. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ดุริยางคศิลป)์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (นาฏศิลป)์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ศิลปศึกษา) สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางคศาสตร์สากล

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

มี 4 วชิาเอก

1. การแสดงและก ากับการแสดง

2. การออกแบบเพื่อการแสดง

3. นาฏศิลปไ์ทย

4. นาฏศิลปส์ากล

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ   

ทางนวตักรรมการออกแบบ

มศว. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต ศิลปวฒันธรรมวจิัย สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางศิลปวฒันธรรมวจิัย

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต จิตวทิยาการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาการแนะแนว

ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิาการแนะแนว

(หลักสูตร 4 ปี) 

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์

มศว. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี                  ทางวทิยาศาสตร์-เคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา             ทางวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์                ทางวทิยาศาสตร์-ฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาศักยภาพมนุษย์

มศว. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

16 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

17 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

คณะสหเวชศาสตร์

มศว. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ มี 3 สาขาวชิาย่อย คือ

1. สาขาวชิาการตลาด

2. สาขาวชิาการเงิน

3. สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง           ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

คณะสังคมศาสตร์

มศว. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวชิาภมูิศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

ทางภมูิสารสนเทศ

ทางภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันศึกษาศาสตร์

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยและพฒันาหลักสูตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาหลักสูตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันศึกษาศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัทติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มศว. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมส่ือสารสังคม สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนวตักรรมส่ือสารสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการส่ือสาร สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนวตักรรมการส่ือสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางภาพยนตร์และส่ือดิจิตอล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละการจัดการ

ภาคบริการ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละการจัดการ

     ภาคบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

มี 2 วชิาเอก

1. การจัดการภาคบริการและการทอ่งเที่ยว

    เชิงอนุรักษ์

2. การจัดการภาคบริการและนันทนาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาตเิพ่ือศึกษาความยั่งยืน

มศว. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการภมูิสังคม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการภมูิสังคม

1 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

2 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการการประเมิน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวทิยาการการประมิน

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

มศว. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มศว. 20



               มีคณะวชิาทั้งหมด  15  คณะ  คือ  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ ์ คณะดุริยางคศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  คณะโบราณคดี  คณะเภสัชศาสตร์  

คณะมัณฑนศิลป ์ คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะอักษรศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนานาชาติ

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยศิลปากร มีดังนี้

                      2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                      4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

14. มหาวิทยาลัยศิลปากร

                      3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

                      5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                      1. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

                      6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

มศก. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การอนุรักษภ์าพจิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการอนุรักษภ์าพจิตรกรรม

2 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทฤษฎศิีลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทฤษฎศิีลป์

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

4 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลปศึกษา สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลปศึกษา

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบณัฑิต การแสดงดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                   ทางการแสดงดนตรี

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบณัฑิต ดนตรีเชิงพาณิชย์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีเชิงพาณิชย์              ทางดนตรี

3 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สังคีตวจิัยและพฒันา สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางสังคีตวจิัยและพฒันา

คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์

คณะดรุิยางคศาสตร์

มศก. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะโบราณคดี

มศก. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มนุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางมนุษยวทิยา

5 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์ศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต โบราณคดีสมัยประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

ทางโบราณคดีสมัยประวติัศาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์ศิลปะไทย

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางบริบาลเภสัชกรรม                     

ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์

มศก. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต วทิยาการทางเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เภสัชเวท สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางเภสัชเวท

หลักสูตรนานาชาติ                         

รับหลายพื้นฐาน

6 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางการจัดการทางเภสัชกรรม

7 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

8 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชเคมี สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชเคมี

9 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชเวท สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชเวท

10 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

มศก. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการทางเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการทางเภสัชศาสตร์

12 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการทางเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาการทางเภสัชศาสตร์

รับหลายพื้นฐาน

มี 5 กลุ่มวชิา                                 

1.กลุ่มวชิาชีวเภสัชศาสตร์                  

2.กลุ่มวชิาเภสัชเคมี                          

3.กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพษิวทิยา        

4.กลุ่มวชิาเภสัชเวท                         

5.กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวเภสัชกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวศิวเภสัชกรรม

หลักสูตรนานาชาติ                         

รับหลายพื้นฐาน

มศก. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประยุกตศิลปศึกษา สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางประยุกตศิลปศึกษา

4 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์              

ทางการออกแบบ

5 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปะการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการออกแบบ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบเคร่ืองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบเคร่ืองประดับ

คณะมณัฑนศิลป์

มศก. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศิลปะการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการออกแบบ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจทั่วไป

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจและภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรม

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด



5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจโรงแรมและที่พกั สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจโรงแรมและที่พกั

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการธรุกิจทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ             

ทางการจัดการธรุกิจทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มศก. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการประกอบการ

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ                    

ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มศก. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์  

ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีวเิคราะห์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                   ทางเคมีวเิคราะห์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา          ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

มศก. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ          

ทางคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา                ทางชีววทิยา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

มศก. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ            

  

ทางคอมพวิเตอร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ธรุกิจวศิวกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจวศิวกรรม

มี 3 แขนงวชิา                                 

1. แขนงวชิาวศิวกรรมศาสตร์               

2. แขนงวชิาบญัชี                            

3. แขนงการบริหารจัดการ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร           ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ                

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วทิยาการและวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวทิยาการและวศิวกรรมวสัดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มศก. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี                 ทางเคมี

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ

คอมพวิเตอร์

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพวิเตอร์ 

ทางคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการงานวศิวกรรม

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี               ทางเคมี

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมพลังงาน

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาการและวศิวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรนานาชาติ

รับหลายพื้นฐาน

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี

มศก. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาตลอดชีวติ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ    

ทางภาษาจีน

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์

มศก. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาชุมชน สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาชุมชน            ทางจิตวทิยา

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากทางการจัดการ  เปน็สาขาวชิา

(ไม่ระบสุาขาวชิา)   ทางจิตวทิยาชุมชน

ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์

เดิมชื่อสาขาวชิาการศึกษาผู้ใหญ่และ

การศึกษาต่อเนื่อง

9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนสังคมศึกษา           ทางสังคมศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาการศึกษาพเิศษ         ทางจิตวทิยา

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

13 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์

มศก. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต

ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม      

ทางการวางผังเมือง             ทางผังเมือง

รับหลายพื้นฐาน

3 ปริญญาภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโครงการก่อสร้าง สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการก่อสร้าง

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทาง

สถาปตัยกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางคอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปตัยกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์สถาปตัยกรรม สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์สถาปตัยกรรม        

ทางประวติัศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มศก. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาปตัยกรรมพื้นถิ่น สาขาวชิาศิลปะ  วฒันธรรม

ทางสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื         

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้้า สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้้า          

ทางการประมง



3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตววทิยา          ทางสัตวศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

1 อนุปริญญา ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอักษรศาสตร์

มศก. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต การละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการละคร

4 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต ภาษาเอเชียตะวนัออก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเอเชียตะวนัออก

5 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต เอเชียศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียศึกษา

มีกลุ่มวชิาภาษาเอเชีย 12 กลุ่ม

1. ภาษาจีน             2. ภาษาญี่ปุ่น

3. ภาษาเกาหลี         4. ภาษาอาหรับ

5. ภาษาเปอร์เซีย      6. ภาษาฮินดี

7. ภาษาเวยีดนาม     8. ภาษาเขมร

9. ภาษาลาว            10. ภาษาพม่า

11. ภาษามลายู    

12. ภาษาตากาล็อก

6 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ      

ทางภาษาไทย

มศก. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปไทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปไทย

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบมัลติมีเดีย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบมัลติมีเดีย        ทางการออกแบบ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการของผู้ประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการของผู้ประกอบการ

หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มศก. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

มศก. 20



          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  มีดังนี้

          7. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

               มีคณะวชิาทั้งหมด  33 คณะ  คือ  คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะการแพทย์แผนไทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   คณะทนัตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ   คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาการส่ือสาร  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวเิทศศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  คณะศึกษาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะอุตสาหกรรมบริการ  

วทิยาลัยอิสลามศึกษา  สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ  สถาบนัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง  สถาบนัวศิวกรรมชีวการแพทย์  สถาบนัสันติศึกษา

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          8. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          9. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

             หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากคุณวฒิุพื้นฐาน พ.บ./ ท.บ./ สพ.บ. + ใบประกอบวชิาชีพ

มอ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

เดิมอยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางการแพทย์แผนไทย

3 ปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะการแพทย์แผนไทย

มอ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวาริชศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทางทะเล

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเกษตรและทรัพยากรชายฝ่ัง สาขาวชิาวทิยาการวิง่แวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางพฒันาการเกษตรและทรัพยากรชายฝ่ัง

เดิมชื่อสาขาวชิาพฒันาการเกษตร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ          

ทางวาริชศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทางทะเล

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มอ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมทั่วไป สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมทั่วไป

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์ช่องปาก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์ช่องปาก

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมจัดฟนั สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมจัดฟนั

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ ใบประกอบ

วชิาชีพ 

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มอ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์ช่องปาก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์ช่องปาก

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก ท.บ.+ใบประกอบ

วชิาชีพ 

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยทางทนัตแพทยศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางการวจิัยทางทนัตแพทยศาสตร์

รับหลายพื้นฐาน                       

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

รับหลายพื้นฐาน

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

รับหลายพื้นฐาน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจเกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจเกษตร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

มอ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมยาง สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมยาง

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เปน็สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มอ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการบริหารการพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันาระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาระบบสุขภาพ

เดิมชื่อสาขาวชิาวจิัยและพฒันาระบบ

สาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์

มอ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประกันภยั สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการประกันภยั

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

มอ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั

ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีวเวชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางชีวเวชศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีเทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

คณะแพทยศาสตร์

มอ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

เปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การจัดการระบบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการระบบสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวชิาแพทยศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตร 1 ปต่ีอจาก พ.บ. + ใบประกอบ

วชิาชีพ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวเวชศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวเวชศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

เดิมชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวชิาอาชีวอนามัย

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ระบาดวทิยา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางระบาดวทิยา

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเภสัชศาสตร์

มอ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต เภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาเภสัชศาสตร์

เปน็สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   

ทางเภสัชศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์สมุนไพร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์สมุนไพร

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มอ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์พฒันาการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์พฒันาการ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

ทางสังคมวทิยา

ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มอ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยกับการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยกับการส่ือสาร

ทางภาษาไทย

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการโรงแรม

คณะรัฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มอ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการในอิสลาม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการในอิสลาม

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต วทิยาการจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางวทิยาการจัดการ

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการงานคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการงานคลัง            ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           

ทางการบริหาร

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

เปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

มอ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจเกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจเกษตร

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

เปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการจัดการ

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

     เพื่อการจัดการ

คณะวิทยาการสื่อสาร

มอ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนวตักรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การส่ือสารการตลาดเพื่อการพฒันา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารการตลาดเพื่อการพฒันา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี-ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคม-ีชีววทิยา                  ทางเคมี             

ทางชีววทิยา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มอ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

เปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางกายวภิาคศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

เดิมชื่อสาขาวชิาเคมีฟสิิกส์  สาขาวชิาเคม-ี

วเิคราะห ์และสาขาวชิาเคมีอินทรีย์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

ทางชีววทิยา

มอ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิเวศวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางนิเวศวทิยา                   ทางชีววทิยา

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางพฤกษศาสตร์                ทางชีววทิยา

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีวเคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีวเคมี                       ทางชีววทิยา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

ทางชีววทิยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ธรณีฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางธรณีฟสิิกส์

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มอ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สรีรวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางสรีรวทิยา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์นิเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์        

ทางวทิยาศาสตร์นิเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร          

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยุกต์                ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอ. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์           ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการประมง

ทางการประมง

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์ประยุกต์             ทางฟสิิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วธิวีทิยาการวจิัย สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวธิวีทิยาการวจิัย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีเพื่ออุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (เดมิชื่อคณะเทคโนโลยีและการจัดการ)

มอ. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ

เดิมชื่อสาขาวชิาผลิตกรรมชีวภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วเิทศธรุกิจ (จีน) สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางวเิทศธรุกิจ (จีน)

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วเิทศธรุกิจ (จีน) สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางวเิทศธรุกิจ (จีน)

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)          

ทางผังเมือง

ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิเทศศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการผลิต

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์                           

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

มอ. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

16 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมวสัดุ

ทางวสัดุศาสตร์

มอ. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ มี 2 วชิาเอก 

1. ทศันศิลป ์

2. ศิลปะการแสดง

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

มี 2 วชิาเอก 

1. ศิลปะการแสดง

2. ศิลปะประยุกต์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะประยุกต์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะประยุกต์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว

ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ชุมชนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางชุมชนศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเพื่อการพฒันา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเพื่อการพฒันา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมัน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมัน

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษานานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษานานาชาติ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันามนุษย์และสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันามนุษย์และสังคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต พฒันาธรุกิจ  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางพฒันาธรุกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มอ. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษา  การส่ือสารและธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษา การส่ือสารและธรุกิจ

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

เคมี - ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี - ชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

จิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว

ทางจิตวทิยา

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)  สาขาวชิาจิตวทิยาและ

การแนะแนว

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

ฟสิิกส์-คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์-คณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)

วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางจิตวทิยา

มอ. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                    

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมสาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปน็สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

17 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล

การศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล

     การศึกษา

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการวดัและ

ประเมินผลการศึกษา

มอ. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล

การศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล

     การศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน

เดิมชื่อสาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพฒันาชุมชน

24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบระบบการเรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการออกแบบระบบการเรียนการสอน

25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

มอ. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าและนวตักรรมทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาวะผู้น าและนวตักรรมทางการศึกษา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจเกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจเกษตร

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาธรุกิจเกษตร

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มอ. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            

ทางเทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ทางการอาหาร   

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

มอ. 31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ตะวนัออกกลางศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางตะวนัออกกลางศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อิสลาม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์อิสลาม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะอุตสาหกรรมบริการ

มอ. 32



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการระบบสุขภาพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง

สถาบันวิศวกรรมชวีการแพทย์

มอ. 33



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความขัดแย้งและสันติศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางความขัดแย้งและสันติศึกษา

สถาบันสันตศึิกษา

มอ. 34



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช มีดังนี้ 

          1. ประกาศนียบตัร  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทยีบเทา่

          2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          3. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          7. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          8. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

               มีคณะวชิาทั้งหมด  14  คณะ  คือ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์  สาขาวชิานิเทศศาสตร์   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  

สาขาวชิาวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  โครงการประกาศนียบตัรบณัฑิต

16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์ การพฒันาการเด็กและครอบครัว สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาการเด็กและครอบครัว

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์ โภชนาการชุมชน สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางโภชนาการชุมชน           ทางโภชนวทิยา

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์ มี 3 สาขาวชิาย่อย

1. กฎหมายธรุกิจ

2. กฎหมายมหาชน

3. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลักสูตร 1 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิตศิาสตร์

มสธ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมอยู่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลเวชปฏบิติัชุมชน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาวทิยาการและโภชนาการ

วชิาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการอาหารและโภชนาการ

ทางอาหารและโภชนาการและการประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการอาหารและโภชนาการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการอาหารและโภชนาการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาครอบครัวและสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาครอบครัวและสังคม

ทางพฒันาสังคม

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  (เดมิชื่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร)์

มสธ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 

วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 

วชิาเอกการบริหารการปกครองทอ้งที่

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหารการปกครองทอ้งที่

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 

วชิาเอกการบริหารการปกครองทอ้งที่

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหารการปกครองทอ้งที่

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

เปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร      ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ

เดิมชื่อแขนงวชิาความสัมพนัธร์ะหวา่ง

ประเทศและการเมืองการปกครอง

เปรียบเทยีบ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มสธ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ แขนงวชิาบริหารธรุกิจ 

วชิาเอกการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ แขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางสหกรณ์

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ วชิาเอกการจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ    

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาบญัชี ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต แขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางสหกรณ์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มสธ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางสหกรณ์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มสธ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วชิาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วชิาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วชิาเอกเทคโนโลยีการพมิพ์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการพมิพ์

เปน็สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มสธ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เดิมชื่อแขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

แขนงวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วชิาเอก

เทคโนโลยีการพมิพ ์(ต่อเนื่อง)

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

1 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาแพทย์แผนไทยบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

เดิมชื่อสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต       

แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์                

วชิาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ                        

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มสธ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนต้น +

ประกอบอาชีพไม่น้อยกวา่ 5 ป ี            

หรือสูงกวา่

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ไทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศึกษา

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ไทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศึกษา

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศึกษา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มสธ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

เปน็สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การแนะแนวและการปรึกษเชิงจิตวทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 

ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศึกษา

ทางการประเมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา 

วชิาเอกการประเมินการศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัและประเมินผลการศึกษา

ทางการประเมินการศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เดิมชื่อสาขาวชิาการศึกษานอกระบบ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศึกษาศาสตร์

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

และเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มสธ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาเกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมการเกษตร) ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาการจัดการการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการการเกษตร

เดิมชื่อปริญญาเกษตรศาสตรบณัฑิต 

(ต่อเนื่อง) วชิาเอกการจัดการการผลิตพชื

วชิาเอกการจัดการการผลิตสัตว ์

วชิาเอกส่งเสริมการปา่ไม้และส่ิงแวดล้อม 

และวชิาเอกธรุกิจการเกษตร

3 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาการจัดการเกษตร 

วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการเกษตร

ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

4 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร 

วชิาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

ทางส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต แขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางสหกรณ์

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มสธ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร 

วชิาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

ทางส่งเสริมและพฒันาการเกษตร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ส่งเสริมการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมการเกษตร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการค้าปลีก ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการค้าปลีก

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต

มสธ. 13



คุณวฒิุในระดับต่าง  ๆ  ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          7. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  12  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.

          2. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          3. ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 6 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

มอบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันา

ชนบท

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพฒันา

     ชนบท

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

มอบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการตลาด           

ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะนิตศิาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

มอบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐกิจพอเพยีง  สาขาวชิาการจัดการ

ทางเศรษฐกิจพอเพยีง

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยว

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันบรูณาการศาสตร์ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางพฒันบรูณาการศาสตร์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันบรูณาการศาสตร์ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางพฒันบรูณาการศาสตร์

มอบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการแพทย์

ทางเลือก

โฮมีโอพาธยี์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางโฮมีโอพาธยี์

รับหลายพื้นฐาน 

หลักสูตร 2 ปต่ีอจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารบริการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการบริหารบริการสุขภาพ

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมสาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 

ทางการบริหารบริการสุขภาพ

เปน็สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  

ทางการบริหารบริการสุขภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

รับหลายพื้นฐาน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

มอบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เภสัชศาสตร์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์

ทางเภสัชศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น      ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการปกครอง

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

คณะรัฐศาสตร์

มอบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตรศึกษา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มอบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

มอบ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม           ทางพฒันาชุมชน

เดิมชื่อสาขาวชิาพฒันาสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม               ทางพฒันาชุมชน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนและการส่ือสาร       ทางภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์

มอบ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยและการส่ือสาร 

ทางภาษาไทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม

ทางภาษาเวยีดนาม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเวยีดนามและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเวยีดนามและการส่ือสาร

ทางภาษาเวยีดนาม

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษและการส่ือสาร

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

มอบ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ

ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์และการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์และการพฒันา

1 ปริญญาศิลปประยุกต์บณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาศิลปประยุกต์มหาบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

เดิมชื่อปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎบีณัฑิต

คณะศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบ

มอบ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎบีณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารจัดการโครงการกองทนุหมู่บา้น

และชุมชนเมือง

สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารจัดการโครงการกองทนุหมู่บา้นและ

     ชุมชนเมือง

หลักสูตรเฉพาะกิจ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มอบ. 13



18. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั
                 มีคณะวชิาทั้งหมด  13  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการข้อมูล   วทิยาลัยการบริหารและจัดการ  วทิยาลัยนานาชาติ  วทิยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั  

ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วทิยาเขตชุมพร   ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตชุมพร

                 คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั  มีดังนี้

                               1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก  ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                               2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

                               3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  1  ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                               4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                               5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

สจล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์การออกแบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์การออกแบบ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มี 7 แขนงวชิา ดังนี้

1. การออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

2. การออกแบบบรรจุภณัฑ์

3. การออกแบบกราฟกิ

4. การออกแบบคอมพวิเตอร์และมัลติมีเดีย

5. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

6. การออกแบบเซรามิกส์

7. การออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เกษตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์เกษตร

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์วศิวกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์วศิวกรรม

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สจล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพชื สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพชื

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

สจล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การวจิัยนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยนวตักรรมการศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การวจิัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินผลทางการศึกษา

เดิมชื่อสาขาวชิาการวจิัยนวตักรรมการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม

16 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ

เพื่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ

     เพื่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต  

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

19 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอาชีวศึกษา

สจล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทรัพยากรดินและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรดินและส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาปฐพวีทิยา 

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์เกษตร สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์เกษตร

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์การประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

ทางวทิยาศาสตร์การประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สจล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กีฏวทิยาและส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางกีฏวทิยาและส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพวิเตอร์

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปน็สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพวิเตอร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารฐานข้อมูลและคลังข้อมูลระดับสูง สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางการบริหารฐานข้อมูลและคลังข้อมูลระดับสูง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากเดิมสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปน็สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                           ทางส่ิงแวดล้อม

ทางเคมีส่ิงแวดล้อม

เดิมชื่อสาขาวชิาเคมีทรัพยากรส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีปโิตรเคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีปโิตรเคมี           ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวชิาปโิตรเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์        

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์       

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์       

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์

สจล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี                     ทางเคมีประยุกต์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์       

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์       

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอัตโนมัติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอัตโนมัติ

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สจล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการแพทย์

เดิมชื่อสาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยานยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยานยนต์

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอัตโนมัติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอัตโนมัติ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี

สจล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การถ่ายภาพ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการถ่ายภาพ

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม          ทางการถ่ายภาพ

เปน็สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการถ่ายภาพ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบสนเทศสามมิติ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบสนเทศสามมิติ

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนิเทศศิลป์

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์และวดีิโอ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางภาพยนตร์และวดีิโอ

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากเดิมสาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม       ทางภาพยนตร์และวดีิโอ

เปน็สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางภาพยนตร์และวดีิโอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สจล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ทางผังเมือง

หลักสูตร 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53  

จากเดิมสาขาวชิาผังเมือง

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม

เปน็สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม

ทางผังเมือง

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

7 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม

8 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สจล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎบีณัฑิต การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ทางผังเมือง

หลักสูตรนานาชาติ

เปล่ียนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53  

จากเดิมสาขาวชิาผังเมือง

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม

เปน็สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม

ทางผังเมือง

10 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการการวจิัยเพื่อการออกแบบ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการการวจิัยเพื่อการออกแบบ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแปรรูปอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร           ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวศิวกรรมแปรรูปอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สจล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร            ทางโภชนวทิยา

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร            ทางโภชนวทิยา

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมระบบการผลิต

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบนัทกึข้อมูล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมูล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมระบบและข้อมูล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมระบบและข้อมูล

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการบนัทกึข้อมูล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมูล

วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการข้อมูลร่วม

ด้านเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมูลและ

การประยุกต์ใช้งาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอ้มลู

สจล. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางวทิยาการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์           

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมระหวา่ง

ประเทศ

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมระหวา่ง

     ประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติ

สจล. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมวสัดุนาโน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมวสัดุนาโน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืสวน สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืสวน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

ทางสัตวศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พชืสวน สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืสวน

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเกษตร

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชมุพร

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตชมุพร

สจล. 15



         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

19. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน
               มีคณะวชิาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั มีดังนี้

สทป. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคมี               ทางเคมี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สทป. 2



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มีดังนี้

          1. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ีต่อจากปริญญาตรี

          2. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ีต่อจากปริญญาโท หรือหลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากปริญญาตรี 

20. สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9 คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์  คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม  คณะภาษาและการส่ือสาร         

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์  บณัฑิตวทิยาลัย

สพบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์ มี 7 วชิาเอก คือ

1. กฎหมายเพื่อวชิาชีพกฎหมาย

2. กฎหมายมหาชน

3. กฎหมายอาญาและกระบวนการ

   ยุติธรรมทางอาญา

4. กฎหมายระหวา่งประเทศและ

    ประชาคมอาเซียน

5. กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ 

    เพื่อการพฒันา

6. กฎหมายเอกชนและธรุกิจ

7. กฎหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

    ธรรมชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายและการจัดการ สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายและการจัดการ

มี 3 วชิาเอก  คือ

1. กฎหมายส าหรับนักบริหาร

2. กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ

3. กฎหมายกับการบริหารธรุกิจ

คณะนิตศิาสตร์

สพบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายส าหรับนักบริหาร สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายส าหรับนักบริหาร

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเศรษฐกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางพฒันาการเศรษฐกิจ

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์                    

ทางเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สพบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการบริหาร สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต

ทางเทคโนโลยีการบริหาร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อม         ทางส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารการพฒันาสังคม

เดิมชื่อสาขาวชิาพฒันาสังคม 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาสังคมและการจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคมและการจัดการส่ิงแวดล้อม




1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารประยุกต์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารประยุกต์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและการส่ือสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะภาษาและการสื่อสาร

สพบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาและการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและการส่ือสาร

1 ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบณัฑิต

ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาพฒันบริหารศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการภาครัฐ

และเอกชน

2 ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบณัฑิต

ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน       

ทางการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

เพิ่มเติมผลการรับรอง ว 41/53  เปน็

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ทางการบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สพบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

มี 9 วชิาเอก คือ

1. องค์การและการจัดการ

2. การจัดการทนุมนุษย์

3. การบริหารการเงินและการคลัง

4. นโยบายสาธารณะและการจัดการ

    เชิงกลยุทธ์

5. การปกครองทอ้งถิ่น

6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร

8. การบริหารการเมือง

9. การจัดการส าหรับนักบริหาร

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

มี 3 สาขา คือ

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. นโยบายสาธารณะ

3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สพบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ     

ทางคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการประกันภยัและการบริหารความเส่ียง สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางวทิยาการประกันภยัและการบริหารความเส่ียง

ทางคณิตศาสตร์

มี 2 วชิาเอก คือ

1. คณิตศาสตร์ประกันภยั

2. การบริหารความเส่ียงองค์การ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์          ทางคอมพวิเตอร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

คณะสถิตปิระยุกต์

สพบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ทางสถิติ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การลงทนุและการจัดการความเส่ียงทาง

การเงิน

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการลงทนุและการจัดการความเส่ียงทางการเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

สพบ. 8



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ส านักงานบณัฑิตศึกษา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรกจ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรกจ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว        ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดนตรีศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรกจ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรกจ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรกจ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์           ทางเซรามิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรกจ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาดนตรีศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มรกจ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ  

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจทอ่งเที่ยว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจทอ่งเที่ยว

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรกจ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ทางพฒันาสังคม

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรกจ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 

(การตลาด)

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

มรกจ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการตลาด

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ        

ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรกจ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการบญัชี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการเลขานุการ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

มรกจ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางธรุกิจบริการ

27 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

28 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชีการเงิน สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชีการเงิน

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

31 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรกจ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีพชืผักแบบบรูณาการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีพชืผักแบบบรูณาการ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรกจ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา            ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา           ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

มรกจ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติและคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติและคอมพวิเตอร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

มรกจ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารเพื่อการพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารเพื่อการพฒันาการศึกษา

มรกจ. 17



มีคณะวชิาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏักาฬสินธุ ์ มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มกส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา                   

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์                 

ทางการบริหาร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มกส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์                         

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม           

ทางส่ิงแวดล้อม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มกส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

16 ครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์                         

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มกส. 4



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  มีดังนี้

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรภ.กพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรภ.กพ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

      

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

มรภ.กพ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว  

ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

      

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

      

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

      

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

      

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

      

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

      

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้

14 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

      

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์         ทางเซรามิกส์

      

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีโยธา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

      

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

      

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร         ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ ์                 ทางวจิิตรศิลป์

ทางศิลปกรรม                 ทางวจิิตรศิลปกรรม

ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.กพ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

15 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์       

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อัญมณีและเคร่ืองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางอัญมณีและเคร่ืองประดับ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

      

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร         ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

      

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษแ์ละสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ ์                 ทางวจิิตรศิลป์

ทางศิลปกรรม                 ทางวจิิตรศิลปกรรม

ทางศิลปหตัถกรรม

      

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

      

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

      

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

      

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ           ทางภาษาฝร่ังเศส

      

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

      

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ           ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

      

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

      

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

      

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

39 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

      

40 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อัญมณีและเคร่ืองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางอัญมณีและเคร่ืองประดับ

41 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น           ทางการบริหาร 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

      

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

      

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

      

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการตลาด

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการบญัชี

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

      

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

      

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

      

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

21 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์พอเพยีงตามแนวพระราชด าริ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า          ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั                ทางเคมี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                      ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า          ทางการประมง

      

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

      

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

      

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

      

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

      

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา            ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

      

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

      

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

      

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   

ทางส่ิงแวดล้อม

      

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

      

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                    ทางสถิติ

      

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

      

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา

บัณฑิตวิทยาลัย
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คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม มีดังนี้

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  

วทิยาลัยการแพทย์ทางเลือก

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การผลิตและการจัดการพชืเพื่อชุมชนเมือง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการผลิตและการจัดการพชืเพื่อชุมชนเมือง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาการผลิตและการจัดการพชื

เพื่อชุมชนเมือง สาขาวชิาวทิยาการผลิตและ

สุขภาพสัตวแ์ละสาขาวชิาส่งเสริมและธรุกิจ

เกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการผลิตและสุขภาพสัตว์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

คณะเกษตรและชวีภาพ

มจษ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่งเสริมและธรุกิจเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางส่งเสริมและธรุกิจเกษตร




9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี 

แขนงดนตรีไทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                  ทางดนตรีไทย

ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี 

แขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                  ทางดนตรีสากล

ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มจษ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 

แขนงดนตรีไทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดนตรีไทย 

ทางดุริยางคศิลป์

       

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 

แขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดนตรีสากล 

ทางดุริยางคศิลป์

       

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดนตรีไทย

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดนตรีสากล

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร        ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

       

มจษ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละศิลปการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละศิลปการแสดง     ทางนาฏศิลป์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ ์         ทางนิเทศศาสตร์

       

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์               ทางนิเทศศาสตร์

       

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ทางนิเทศศาสตร์

       

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางฝร่ังเศสธรุกิจ            ทางภาษาฝร่ังเศส

       

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน                 ทางภาษาจีนธรุกิจ

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่นธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่นธรุกิจ        ทางภาษาญี่ปุ่น

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย 

ทางภาษาไทยเพื่อการส่ือสารธรุกิจ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส           ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

มจษ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์เชิงทอ่งเที่ยว สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์เชิงทอ่งเที่ยว

ทางประวติัศาสตร์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาศิลปกรรม 

(แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป ์

แขนงวชิาศิลปะการพมิพ ์และแขนงวชิา

ออกแบบประยุกต์ศิลป)์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม              ทางการออกแบบ

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

       

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม

แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม             ทางการออกแบบ

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

       

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ             ทางการตลาด

       

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ             ทางการบญัชี

มจษ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ    

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

       

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มจษ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เปล่ียนแปลงเปน็ชื่อปริญญาบริหารธรุกิจ

บณัฑิต     สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการกีฬา

24 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

       

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

       

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

       

คณะวิทยาศาสตร์

มจษ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

       

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

       

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

       

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มจษ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีโยธา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

       

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มจษ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการผลิต

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มจษ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

       

มจษ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ 

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

       

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

       

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

       

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

       

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์              ทางสถิติ

       

มจษ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

       

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์         ทางการออกแบบ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา) สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

มจษ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

       

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว      ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

       

มจษ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา        ทางโสตทศันศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

       

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

       

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

       

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

       

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

       

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

       

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

       

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

       

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

มจษ. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย

มจษ. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บริหารสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางบริหารสาธารณสุข

11 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร

12 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการกีฬา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาธรรมาภบิาล สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาธรรมาภบิาล

มจษ. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันา

1 ปริญญาการแพทย์แผนจีนบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการแพทย์แผนจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

มจษ. 24



มีคณะวชิาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  บณัฑิตศึกษา

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ  มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูมิ

มชย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยพยาบาลพระยาภกัดีชุมพล

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา            ทางคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา            ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มชย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

10 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางการบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางการตลาด                   ทางการบริหารธรุกิจ

มชย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์      

ทางการบริหารธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางการบญัชี                    ทางการบริหารธรุกิจ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ          ทางการบริหารธรุกิจ

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มชย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร         

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  

ทางเกษตรศาสตร์

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ

วสิาหกิจ

สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวสิาหกิจ

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์           ทางเซรามิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มชย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์           ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา              ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม           

ทางส่ิงแวดล้อม

มชย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ              

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ - การส่งเสริมสุขภาพเด็ก  

ทางสุขศึกษา

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์   ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

39 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

มชย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร         ทางนาฏศิลป ์   

ทางการละคร

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์                    

ทางนิเทศศาสตร์

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

มชย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

48 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

49 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

50 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 

ทางพฒันาสังคม

51 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

54 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    

ทางบริหารธรุกิจ

มชย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

55 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานทอ้งถิ่น       ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

57 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการสาธารณสุขชุมชน

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

มชย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

มชย. 11



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย  มีดังนี้

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะสังคมศาสตร์  

วทิยาลัยการแพทย์พื้นบา้นและการแพทย์ทางเลือก  วทิยาลัยนานาชาติภมูิภาคลุ่มน้้าโขง  ส้านักวชิาการทอ่งเที่ยว

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มร.ช. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาจีน        ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ช. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

มร.ช. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

18 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและการประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและการประเมินผลการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาและการพฒันาสังคม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาและการพฒันาสังคม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มร.ช. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

มร.ช. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการผลิต

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

มร.ช. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีฟสิิกส์ประยุกต์ใน

อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีฟสิิกส์ประยุกต์ใน

อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีฟสิิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

มร.ช. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรมภายใน

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

มร.ช. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์

มร.ช. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

33 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  

ทางคอมพวิเตอร์

35 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมพลังงาน

มร.ช. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

36 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

37 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางนวตักรรมการออกแบบ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟกิดีไซน์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางกราฟกิดีไซน์              ทางการออกแบบ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                     ทางดนตรีไทย

  
 

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี แขนงดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                     ทางดนตรีสากล

  
 

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์

มร.ช. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร         

ทางนาฏศิลป ์                ทางการละคร

  
 

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการจัดการสารนิเทศ

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารนิเทศ

  
 

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการบริการสารนิเทศ

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ทางการบริการสารนิเทศ

  
 

มร.ช. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการบริการหอ้งสมุด

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ทางการบริการหอ้งสมุด

  
 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพทุธศาสนา

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย  

แขนงวชิาการใช้ภาษา

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย             ทางการใช้ภาษา

  
 

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย  

แขนงวชิาภาษาและวรรณคดี

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย  

ทางภาษาและวรรณคดี

  
 

มร.ช. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาไทย

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส 

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวฒันธรรมไทย

ทางภาษาไทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ  

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา

ทางภาษาอังกฤษ

มร.ช. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาศิลปะการพมิพ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  

ทางศิลปะการพมิพ์

  
 

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม            ทางออกแบบนิเทศศิลป์

  
 

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม            ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

  
 

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางการออกแบบ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาศิลปกรรม

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

มร.ช. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจการขนส่ง

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจการขนส่ง

  
 

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจการบริการงานในส้านักงาน

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจการบริการงานในส้านักงาน

  
 

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจทอ่งเที่ยว

  
 

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจบริการทั่วไป

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจบริการทั่วไป

  
 

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจร้านอาหารและภตัตาคาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจร้านอาหารและภตัตาคาร

  
 

มร.ช. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจโรงแรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจโรงแรม

  
 

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

36 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์     ทางการบริหาร

  
 

37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

  
 

38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาทอ้งถิ่น

  
 

39 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาจีน        ทางภาษาจีน

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาไทย       ทางภาษาไทย

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

  
 

มร.ช. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

  
 

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและพฒันาสังคม

แขนงวชิาวฒันธรรมสุขภาพ

สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางวจิัยและพฒันาสังคม

ทางวฒันธรรมสุขภาพ

44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา    

ทางพฒันาสังคม

  
 

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ช. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

6 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

7 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

8 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

9 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

10 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 

11 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ช. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางการจัดการคุณภาพ

  
 

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางเลขานุการ

  
 

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางการเงินการธนาคาร

  
 

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางการตลาด

  
 

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

  
 

มร.ช. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  
 

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

  
 

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

  
 

มร.ช. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางธรุกิจบริการ

  
 

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

  
 

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

  
 

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  
 

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

  
 

มร.ช. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการวเิคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการวเิคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

  
 

32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจการเกษตร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจการเกษตร

  
 

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจการทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

  
 

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

  
 

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

มร.ช. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการโฆษณา

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการโฆษณา               ทางนิเทศศาสตร์

  
 

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ ์      ทางนิเทศศาสตร์

  
 

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการภาพนิ่งภาพยนตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการภาพนิ่งภาพยนตร์     

ทางนิเทศศาสตร์

  
 

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์           ทางนิเทศศาสตร์

  
 

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ทางนิเทศศาสตร์

  
 

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ 

แขนงวชิาส่ือสารการกีฬา

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือสารการกีฬา         ทางนิเทศศาสตร์

  
 

มร.ช. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

45 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

46 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

47 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ   
 

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรที่สูง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรที่สูง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

  
 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มร.ช. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  

แขนงวชิาจุลชีววทิยา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

ทางจุลชีววทิยา

  
 

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  

แขนงวชิาชีววทิยา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

  
 

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  

แขนงวชิาพฤกษศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

ทางพฤษศาสตร์

  
 

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์                 ทางฟสิิกส์ประยุกต์

มร.ช. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 

ทางพลศึกษา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

  
 

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร        ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มร.ช. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

แขนงวชิาการจัดการทรัพยากร

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางการจัดการทรัพยากร

  
 

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

  
 

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

แขนงวชิามลพษิส่ิงแวดล้อม

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางมลพษิส่ิงแวดล้อม

  
 

มร.ช. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

แขนงวชิาส่ิงแวดล้อมทั่วไป

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อมทั่วไป

  
 

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

แขนงวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        ทางส่ิงแวดล้อม

ทางอนามัยส่ิงแวดล้อม

  
 

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

  
 

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ช. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

  
 

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวเวชศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวเวชศาสตร์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางการสอนวทิยาศาสตร์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์   
 

คณะสังคมศาสตร์

มร.ช. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม          ทางพฒันาชุมชน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

มร.ช. 31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

  
 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบณัฑิต การแพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางการแพทย์แผนไทย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนจีน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการแพทย์แผนจีน

3 ปริญญาการแพทย์แผนไทยมหาบณัฑิต การแพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางการแพทย์แผนไทย

4 ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎบีณัฑิต การแพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก

มร.ช. 32



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ชาติพนัธุศึ์กษาอนุภมูิภาคลุ่มน้้าโขง สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางชาติพนัธุศึ์กษาอนุภมูิภาคลุ่มน้้าโขง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการการบริหารทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการการบริหารทอ้งถิ่น

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการ

หลักสูตรนานาชาติ 

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม  

แขนงวชิาแผนกบริการส่วนหน้า

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

วิทยาลัยนานาชาตภิูมภิาคลุ่มน้ าโขง

ส านักวิชาการท่องเทีย่ว

มร.ช. 33



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม  

แขนงวชิาแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม  

แขนงวชิาแผนกบญัชีโรงแรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม  

แขนงวชิาแผนกแม่บา้น

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม  

แขนงวชิาแผนกศิลปะการประกอบอาหาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
 

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาจัดการหอ้งพกั

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

  

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาจัดการหอ้งพกั

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

ทางจัดการหอ้งพกั

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาธรุกิจบริการอื่นๆ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

  

มร.ช. 34



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาธรุกิจบริการอื่นๆ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

ทางธรุกิจบริการอื่น ๆ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาอาหารและเคร่ืองด่ืม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม  

แขนงวชิาอาหารและเคร่ืองด่ืม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

ทางอาหารและเคร่ืองด่ืม

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงแรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารโรงแรม

มร.ช. 35



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  มีดังนี้

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9 คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย  

วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน  วทิยาลัยนานาชาติ  สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหง่เอเชีย

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

มร.ชม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลและการวจิัย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลและการวจิัย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ชม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

มร.ชม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

50 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

51 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาจิตวทิยาองค์การ

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

53 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

54 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

55 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มร.ชม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

56 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

57 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

58 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

59 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

60 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

61 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางผู้น าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากร

     มนุษย์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มร.ชม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน        ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                 ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มร.ชม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป ์          

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

มร.ชม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางบริหารรัฐกิจ                  ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

เดิมชื่อสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาองค์การ            ทางจิตวทิยา

มร.ชม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์ไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางค์ไทย          ทางดุริยางคศิลป์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์สากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดุริยางค์สากล        ทางดุริยางคศิลป์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

ทางนาฏศิลป ์              ทางการละคร

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ ์            ทางวจิิตรศิลป์

ทางศิลปกรรม            ทางวจิิตรศิลปกรรม

ทางศิลปหตัถกรรม

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส          ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

มร.ชม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ          ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาศิลปกรรม

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

มร.ชม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

48 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางนโยบายสาธารณะ            ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

49 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาทอ้งถิ่น

51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ชม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการตลาด

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการบญัชี

มร.ชม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการเลขานุการ

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ          

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ             ทางธรุกิจบริการ

มร.ชม. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

35 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

38 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

39 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

มร.ชม. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เดิมชื่อปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 

โปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

41 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ส่ือและการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางส่ือและการส่ือสารเชิงกลยุทธ์

42 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มร.ชม. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั                     ทางเคมี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



18 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภยั

บนเวบ็

สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภยั

     บนเวบ็

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ทางคหกรรมศาสตร์

มร.ชม. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา               ทางชีววทิยาประยุกต์

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

ทางเซรามิก

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมการก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมการก่อสร้าง

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

มร.ชม. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

39 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง

40 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปตัยกรรม

41 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

42 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์  

ทางคอมพวิเตอร์

มร.ชม. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

43 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา            ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

44 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

45 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

46 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

47 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

48 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                   ทางสถิติ

มร.ชม. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

49 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

50 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

51 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน

52 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

53 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

54 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม

55 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์          ทางการออกแบบ

มร.ชม. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

56 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวทิยาศาสตร์

57 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

58 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

59 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภมูิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภมูิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวนิศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพยีง สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพยีง

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยแมฮ่่องสอน

มร.ชม. 31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจระหวา่งประเทศ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชยี

มร.ชม. 32



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรท. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรท. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว

ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา              ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา              ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

54 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

มรท. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

55 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการส านักงานอัตโนมัติ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการส านักงานอัตโนมัติ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรท. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

11 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

12 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

13 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์       

ทางการออกแบบ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

มรท. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

19 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรท. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ          

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการปกครองทอ้งถิ่น

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร

มรท. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

มรท. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส         

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ          

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม  

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาศิลปกรรม

(ออกแบบประยุกต์ศิลป)์

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและธรุกิจบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและธรุกิจบริการ

39 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม          ทางพฒันาชุมชน

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

มรท. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทั่วไป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการส านักงาน

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มรท. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มรท. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางการจัดการคุณภาพ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทั่วไป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทั่วไป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางการจัดการทั่วไป

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ 

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ   

ทางธรุกิจบริการ

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางบริหารงานอุตสาหกรรม

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางการเงินการธนาคาร

มรท. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางการตลาด

31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการบญัชี

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการเลขานุการ

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ  

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มรท. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

36 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

37 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

38 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

39 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

42 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

43 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

มรท. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั                  ทางเคมี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรท. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปะประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์เชิงคอมพวิเตอร์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา        

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มรท. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       ทางส่ิงแวดล้อม

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรท. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการกีฬาและนันทนาการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ

38 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรท. 29



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการบณัฑิตศึกษา

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี

มรธ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว        ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิามัธยม 

โปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิาการศึกษา 

โปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรธ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิามัธยม 

โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิามัธยม 

โปรแกรมวชิาสังคมศึกษา

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรธ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินทางการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยคีตศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏยคีตศิลป์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ  

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรธ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ   

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ 

มรธ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรธ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มรธ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิชา) 

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโครงการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ

โครงการบัณฑิตศึกษา

มรธ. 8



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม มีดังนี้

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านักงานบณัฑิตศึกษา  

หน่วยวจิัยการพฒันาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายการพฒันาศักยภาพครูประจ าการ

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                         4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรน. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มรน. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรน. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ          ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ทางพฒันาสังคม

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

มรน. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบริหารธรุกิจ (การบญัชี)

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟแวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางการพฒันาซอฟแวร์        ทางคอมพวิเตอร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการอาหาร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการจัดการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรน. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอุตสาหกรรม              ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

มรน. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มรน. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์         

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์              ทางสถิติ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

20 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโทรคมนาคม

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา

22 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบเกษตรยั่งยืน สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางระบบเกษตรยั่งยืน

มรน. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมทรัพยากรน้ า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมทรัพยากรน้ า

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันา

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้

หน่วยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือขา่ยการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

มรน. 10



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา  มีดังนี้

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มร.นม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวจิัยและประเมินการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มร.นม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางโสตทศันศึกษา

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางโสตทศันศึกษา

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

38 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

41 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

42 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาการศึกษา             ทางจิตวทิยา

43 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางโสตทศันศึกษา

ทางเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

44 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

45 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง



8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวชิาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวชิาเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวชิาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

12 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.นม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

15 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

16 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน         ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มร.นม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น       ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

มร.นม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปะและการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปะและการละคร     

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาภาษาจีน

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาภาษาญี่ปุ่น

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

มร.นม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ

ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสุขภาพชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการพฒันาสุขภาพชุมชน

มร.นม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์ เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         ทางการบญัชี

คณะวิทยาการจัดการ

มร.นม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         

ทางการเงินการธนาคาร

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         ทางธรุกิจบริการ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรม

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 

(การตลาด)

มร.นม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มร.นม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเคมี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา                 ทางชีววทิยาประยุกต์

มร.นม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคนิคการสัตวแพทย์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มร.นม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา

ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ          ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

มร.นม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

26 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน

28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.นม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี 5 กลุ่มวชิา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ

2. วทิยาการสารสนเทศ

3. วศิวกรรมซอฟต์แวร์

4. เทคโนโลยีส่ือสารไร้สายและระบบ

    เครือข่าย

5. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม

มร.นม. 21



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช  มีดังนี้

               1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

               4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

               5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

               6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

มรนศ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรนศ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว      

ทางจิตวทิยา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว      

ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

มรนศ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

มรนศ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรนศ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

33 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

34 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารนวตักรรมเพื่อการพฒันา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารนวตักรรมเพื่อการพฒันา

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

38 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารนวตักรรมเพื่อการพฒันา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารนวตักรรมเพื่อการพฒันา

39 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์      

ทางคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์         ทางการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี (ดนตรีสากล) สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี                       ทางดนตรีสากล

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการแสดง

ทางนาฏศิลปแ์ละการแสดง

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษาเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษาเพื่อการทอ่งเที่ยว

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยคดีศึกษา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร์ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์ เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ     

ทางการบริหารธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรนศ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด                ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทางการบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี               ทางการบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรนศ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการโฆษณา

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการโฆษณา             ทางนิเทศศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ ์    ทางนิเทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์         ทางนิเทศศาสตร์

มรนศ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

ทางนิเทศศาสตร์

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า       

ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรนศ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์           ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

มรนศ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการพฒันาทรัพยากรชีวภาพ  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาการพฒันาทรัพยากรชีวภาพ

มี 4 กลุ่มวชิา คือ

1. กลุ่มวชิาพฒันาผลิตกรรมชีวภาพ

2. กลุ่มวชิาพฒันาทรัพยากรสัตวน์้ า

3. กลุ่มวชิาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภยั

4. กลุ่มวชิาพฒันาชุมชนบนฐานทรัพยากร

   ชีวภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา           ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร     

ทางการอาหาร

มรนศ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรนศ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารและโภชนาการ

ทางโภชนาการ

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรนศ. 19



          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ มีดังนี้

          

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

มรนว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางอาหาร

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา 

ทางคอมพวิเตอร์

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว      

ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                    ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาฝร่ังเศส

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มี 8 วชิาเอก 

1. การศึกษาปฐมวยั

2. พลศึกษา

3. ภาษาไทย

4. ภาษาอังกฤษ

5. คอมพวิเตอร์ศึกษา

6. สังคมศึกษา

7. คณิตศาสตร์

8. วทิยาศาสตร์

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

47 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

48 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

49 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

51 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการคุณภาพ

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้

เดิมชื่อสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

54 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

55 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

56 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

57 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

58 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

59 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

60 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

61 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

62 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า        

ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า        

ทางการประมง

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

35 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมพลังงาน

36 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต

37 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม

38 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟา้ส่ือสาร สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้ส่ือสาร

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

40 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟา้อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้อุตสาหกรรม

41 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการการเกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน

ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                   ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประยุกต์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง        

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรนว. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น       

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

20 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิารัฐศาสตร์ เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

21 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

22 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

23 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน       

ทางพฒันาสังคม

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                 ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางสารนิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี



30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี

ทางประวติัศาสตร์

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

มรนว. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ        

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส้าหรับชาวต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ        

ทางภาษาฝร่ังเศส

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        

ทางภาษาอังกฤษ

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ทางภาษาอังกฤษ                ทางภาษาจีน

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศเพื่อการพฒันา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศเพื่อการพฒันา

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       

ทางการบริหาร

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ทางพฒันาสังคม

48 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

49 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       

ทางการบริหาร

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษา

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษาเพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษาเพื่อการพฒันา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

53 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

54 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

55 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส้านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส้านักงาน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เดิมชื่อสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรนว. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี เดิมชื่อสาขาวชิาการบญัชี

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

มรนว. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั                   ทางเคมี

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์               ทางสถิติ

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรนว. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา                 ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา         

ทางชีววทิยาประยุกต์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

มรนว. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์อุตสาหกรรม       

ทางฟสิิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางการอาหาร        

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

มรนว. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    

ทางส่ิงแวดล้อม

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาสถิติประยุกต์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                 ทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรนว. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาคหกรรมทั่วไป

28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางสารสนเทศภมูิศาสตร์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา

มรนว. 31



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา มีดังนี้

               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเดจ็เจ้าพระยา

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                         ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

                     6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มบส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มบส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา 

ทางคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาจิตวทิยาและ

การแนะแนว 

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยา          

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มบส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 

ทางโสตทศันศึกษา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมการศึกษา 

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาภาษาไทย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มบส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



25 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

28 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

29 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มบส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา 

ทางโสตทศันศึกษา

32 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

33 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มบส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี              ทางดนตรีไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทย         ทางดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี              ทางดนตรีสากล

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอิสลามศึกษา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจอิสลามศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์             ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์             ทางการแสดง

ทางนาฏศิลปแ์ละการแสดง

เดิมชื่อสาขาวชิานาฏศิลปแ์ละการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

มบส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ        ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร          ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มบส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป ์        ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป ์    ทางศิลปกรรม

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

มบส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา

28 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณรักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณรักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาอังกฤษ

มบส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา     

ทางพฒันาสังคม

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา     

ทางพฒันาสังคม

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และปฏบิติัการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และปฏบิติัการ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มบส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเปน็ผู้ประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเปน็ผู้ประกอบการ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

มบส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบณัฑิต การแพทย์แผนไทย สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ทางการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มบส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

8 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

มบส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์   

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี              ทางเคมีอุตสาหกรรม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา      ทางชีววทิยา

เดิมชื่อสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ 

แขนงจุลชีววทิยา

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา         ทางชีววทิยาประยุกต์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์

ทางเทคนิคการแพทย์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์      

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

มบส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ

อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ

     อุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์                 ทางฟสิิกส์ประยุกต์

เดิมชื่อสาขาวชิาฟสิิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์         ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มบส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร      ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       ทางส่ิงแวดล้อม

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพ)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ           ทางสถิติประยุกต์

มบส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

39 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการจัดการ

40 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต

41 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

มบส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

42 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

43 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

44 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสุขภาพชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการพฒันาสุขภาพชุมชน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารวทิยาศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารวทิยาศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการนวตักรรมและเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการนวตักรรมและเทคโนโลยี

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

มบส. 19



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ มีดังนี้

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  

บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         3. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรภ.บร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                   ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏยศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.บร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรภ.บร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.บร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีสถาปตัยกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางการออกแบบ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม    

ทางพฒันาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.บร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศิลปะและการออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางคอมพวิเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

ปจัจุบนัชื่อสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.บร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การส่ือสารมวลชน สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและโรงแรม

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.บร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา       

ทางชีววทิยาประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์     

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา          

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงทอ

มรภ.บร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       

ทางส่ิงแวดล้อม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                   ทางสถิติ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ.บร. 9



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร มีดังนี้

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตศึกษา  วทิยาลัยการฝึกหดัครู  

วทิยาลัยพทุธศาสตร์และปรัชญา

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรภ.พน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

ทางเซรามิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พน. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบผังชุมชน สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางการออกแบบผังชุมชน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทย                   ทางดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.พน. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์           ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระพทุธศาสนา

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

ทางภาษาฝร่ังเศส

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.พน. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ 

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ทางพฒันาสังคม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มรภ.พน. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ทางพฒันาสังคม

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พน. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารงานอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเลขานุการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเลขานุการ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจบริการ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.พน. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการส่ือสารธรุกิจ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการส่ือสารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรภ.พน. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์      

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา   

ทางชีววทิยาประยุกต์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีภมูิศาสตร์   

ทางภมูิศาสตร์

มรภ.พน. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา  

ทางพลศึกษา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร      ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     

ทางส่ิงแวดล้อม

มรภ.พน. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา        

ทางส่ิงแวดล้อม

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรภ.พน. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการเรียนรู้

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

7 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

บัณฑิตศึกษา

มรภ.พน. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการโครงการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

12 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

มรภ.พน. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว      

ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

ร่วมกับคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

มรภ.พน. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ทางโสตทศันศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

มรภ.พน. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.พน. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วจิัยและประเมินการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา       

ทางพลศึกษา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการฝึกและการจัดการ

กีฬา

มรภ.พน. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการปฐมวยัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการปฐมวยัศึกษา

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการเรียนรู้

38 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

มรภ.พน. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

41 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

42 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

ทางจิตวทิยา

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการปรึกษา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาการปรึกษา       

ทางจิตวทิยา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระพทุธศาสนา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา เทววทิยา

ทางพระพทุธศาสนา

วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

มรภ.พน. 19



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บณัฑิตศึกษา

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                         ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

มรอย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาพเิศษและการศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษและการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การสอนภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาไทย           ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มรอย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรอย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปนาฏดุริยางค์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

มรอย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการเรียนรู้

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรอย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปก์ารละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปก์ารละคร        ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน         ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

มรอย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร      ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรอย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

มรอย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต สารสนเทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางสารสนเทศทางธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

มรอย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรอย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ 

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

มรอย. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร         ทางการอาหาร

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรอย. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเรียนรู้ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการเรียนรู้

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไปและการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไปและการตลาด

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

บัณฑิตศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรอย. 13



38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม มีดังนี้

                    

               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

มรพส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรพส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา 

ทางโสตทศันศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรพส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินผลการศึกษา

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยและพฒันาทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาการศึกษา

มรพส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาสัตวบาล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเกษตรและอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

มรพส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรพส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีการผลิต

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม   

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรพส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง         

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรพส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น       

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       

ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล           ทางดนตรี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  

โปรแกรมวชิาดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 

แขนงดนตรีไทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทย                   ทางดนตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 

แขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                 ทางดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการโฆษณา

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการโฆษณา                 ทางนิเทศศาสตร์

มรพส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ ์        

ทางนิเทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการภาพนิ่งภาพยนตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการภาพนิ่งภาพยนตร์     

ทางนิเทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์              

ทางนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

แขนงวชิาการจัดการสารนิเทศ

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารนิเทศ  

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มรพส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

แขนงวชิาการบริการสารนิเทศ

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์  

ทางการบริการสารนิเทศ

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

แขนงวชิาการบริหารหอ้งสมุด

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ทางการบริหารหอ้งสมุด

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  

ทางภาษาไทย

มรพส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        

ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       

ทางการบริหาร

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ        

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทั่วไป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป        

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรพส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี             

ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

มรพส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์ 

ทางวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ แขนงวชิาส่ือสารการกีฬา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์  

ทางส่ือสารการกีฬา

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มรพส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจการบริการงานในส านักงาน

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจการบริการงานในส านักงาน

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจบริการทั่วไป

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจบริการทั่วไป

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจร้านอาหารและภตัตาคาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจร้านอาหารและภตัตาคาร

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจโรงแรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจโรงแรม

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการประยุกต์ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ         

ทางการจัดการประยุกต์

มรพส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา                 ทางชีววทิยา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาชีววทิยาประยุกต์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์          

ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรพส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์       

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา           ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา           ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มรพส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       

ทางส่ิงแวดล้อม

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ        

ทางสุขศึกษา

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

ทางสุขศึกษา

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ               

ทางสถิติประยุกต์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรพส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

20 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรพส. 19



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ มีดังนี้

                        1. อนุปริญญา   หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                        2. ปริญญาตรี   หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                        3. ปริญญาตรี   หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

                        4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                        5. ปริญญาโท   หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                        6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี

               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการ

จัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรภ.พบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว         ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.พบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา  ทางดนตรี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ศิลปกรรมดนตรี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมดนตรี              ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.พบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากปริญญาตรี

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากปริญญาตรี

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

หลักสูตร 1 ปต่ีอจากปริญญาตรี

22 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

23 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 อนุปริญญา สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญา เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า         ทางการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

มี 3 แขนงวชิา คือ

1. เทคโนโลยีการเกษตร

2. เทคโนโลยีการผลิตพชื

3. การจัดการเกษตรเพื่อการทอ่งเที่ยว

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์  (ทั่วไป) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์ทั่วไป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์  (สัตวบาล) สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์               ทางสัตวบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรภ.พบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์  

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา             ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.พบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพฒันา สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพฒันา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ความมั่นคงคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางความมั่นคงคอมพวิเตอร์และเครือข่าย

ทางคอมพวิเตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          คอมพวิเตอร์ประยุกต์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ส้านักงาน สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ส้านักงาน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์     

ทางคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.พบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

1 อนุปริญญา ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญา เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์            

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาและการจัดการอุตสาหกรรม

การทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการพฒันาและการจัดการอุตสาหกรรม

การทอ่งเที่ยว

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร        ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม           ทางการพฒันาชุมชน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ         ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม            ทางออกแบบนิเทศศิลป์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม            ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจทอ่งเที่ยว
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว  

แขนงวชิาธรุกิจโรงแรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ทางธรุกิจโรงแรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะและการออกแบบ  สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะและการออกแบบ

ทางการออกแบบ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาและการจัดการอุตสาหกรรม

ทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการพฒันาและการจัดการอุตสาหกรรม

     การทอ่งเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทางการบริหารธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ       ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด           ทางการบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี           ทางการบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.พบ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มรภ.พบ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร์          ทางระบบสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์  

เดิมชื่อสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์      ทางชีววทิยา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม         ทางส่ิงแวดล้อม

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์      

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรภ.พบ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม        

ทางส่ิงแวดล้อม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.พบ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรภ.พบ. 19



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ มีดังนี้

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรพช. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์

มรพช. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางการออกแบบ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารการปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารการปกครองทอ้งถิ่น

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   

ทางการบริหาร

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   

ทางการบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรพช. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญาของ

     เศรษฐกิจพอเพยีง

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพยีง

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม  

ทางพฒันาชุมชน

มรพช. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                   ทางดนตรี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                    ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

มรพช. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรพช. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร    

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มรพช. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม   

ทางส่ิงแวดล้อม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรพช. 8



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต  มีดังนี้

                         1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

มรภ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการพชืสวนประดับ  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการพชืสวนประดับ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง    

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา         

ทางชีววทิยาประยุกต์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการออกแบบ  สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการออกแบบ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาจีน

มรภ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการจัดการแสดง  สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการจัดการแสดง

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 

ทางพฒันาสังคม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

มรภ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจการประชุมและนิทรรศการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจการประชุมและนิทรรศการ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

เดิมชื่อแขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยวและบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการงานสถาปตัยกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการงานสถาปตัยกรรม

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 

ทางคอมพวิเตอร์

4 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ     

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรภ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อม    

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการสร้างเสริมสุขภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารวทิยาศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารวทิยาศาสตร์

มรภ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการสร้างเสริมสุขภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

ทางเคมี

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ. 9



          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 4 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือเทยีบเทา่

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม มีดังนี้

                    

               มีคณะวชิาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วทิยาลัยกฎหมายและการปกครอง

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 5 ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 2 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 3 ป ีต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

มรม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษาและการจัดการกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษาและการจัดการกีฬา

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

22 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศึกษา      

ทางคณิตศาสตร์

มรม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลทางการศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

28 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

29 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

30 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารจัดการการศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารจัดการการศึกษา

มรม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

32 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและประเมินผลการศึกษา

33 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา

34 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลสัตว ์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการพยาบาลสัตว์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคนิคการสัตวแพทย์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการประมง

ทางเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต บริหารธรุกิจเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางบริหารธรุกิจเกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภมูิศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น       ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

มรม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรร่วมกับ Vinh University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

มรม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ

21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

ทางพฒันาสังคม

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

มรม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

เดิมชื่อปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการบญัชี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

มรม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ออกแบบผลิตภณัฑ์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

มรม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเครือข่ายคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเครือข่ายคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีศึกษา                   ทางเคมี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่อการศึกษา

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มรม. 16



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา มีดังนี้

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                        ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

มรย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว

ทางจิตวทิยา

คณะครุศาสตร์

มรย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์            ทางชีววทิยา

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       

ทางส่ิงแวดล้อม

มรย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนอิสลามศึกษา

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น      ทางการบริหาร      

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนวตักรรมทศันศิลป ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนวตักรรมทศันศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน       ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

มรย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์ เดิมชื่อโปรแกรมวชิานิเทศศาสตร์ 

(การประชาสัมพนัธ)์

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มรย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต         เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์          

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

แขนงวชิาการฝึกและการจัดการกีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา       ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมกับการพฒันา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อมกับการพฒันา

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม      ทางส่ิงแวดล้อม

มรย. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า         ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรย. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        ทางการอาหาร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

แขนงวชิาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ           ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

มรย. 13



44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  วทิยาลัยการจัดการ  วทิยาลัยการศึกษา  วทิยาลัยนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด มีดังนี้

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท  หรือเทยีบเทา่  

ม.รอ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ม.รอ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางการปกครองทอ้งถิ่น 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

ม.รอ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ม.รอ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.รอ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

ม.รอ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาการฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

ม.รอ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ม.รอ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

42 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.รอ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาและการจัดการกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษาและการจัดการกีฬา

ทางพลศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการศึกษา

ม.รอ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพยีง

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

วิทยาลัยนิตศิาสตร์และรัฐศาสตร์

ม.รอ. 11



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

          6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท  หรือเทยีบเทา่

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มรร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                   

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา                   

ทางคอมพวิเตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา                    

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว         

ทางจิตวทิยา

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา

มรร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์                     

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป ์  

ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางวศิวกรรมไฟฟา้

มรร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

17 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป ์              

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป ์            

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร    

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                 ทางดนตรี

มรร. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏดุริยางคศิลปไ์ทย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏดุริยางคศิลปไ์ทย

ทางนาฏดุริยางคศิลป์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 

ทางภาษาไทย

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาไทย

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรร. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์                   

ทางนิเทศศาสตร์

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบริหารธรุกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ

มรร. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบริหารธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ              ทางการตลาด

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ              ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรร. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ         

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์                   

ทางนิเทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การอาหารและธรุกิจบริการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                

ทางการอาหารและธรุกิจบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรร. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                    

ทางเกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                 

ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป               

ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

มรร. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์                   ทางฟสิิกส์ประยุกต์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์   

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มรร. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ                     

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม           

ทางส่ิงแวดล้อม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

แขนงวชิาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

22 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์              

ทางสาธารณสุขศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน

มรร. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา         

ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรร. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการเพื่อการพฒันา สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเพื่อการพฒันา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

มรร. 18



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี  มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มรรพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรรพ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

มรรพ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรรพ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

ทางการประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรรพ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อัญมณีศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอัญมณีศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มี 6 แขนงวชิา

1. เทคโนโลยีก่อสร้าง

2. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. เทคโนโลยีการผลิต

4. เทคโนโลยีเคร่ืองกล

5. เทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

6. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มี 4 วชิาเอก

1. เทคโนโลยีก่อสร้าง

2. เทคโนโลยีการจัดการธรุกิจอุตสาหกรรม

3. เทคโนโลยีการจัดการผลิต

4. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เคร่ืองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโยธา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการจัดการงานวศิวกรรม

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิตศิาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป ์           

ทางการออกแบบ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาพฒันาชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ                 

ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพวิเตอร์  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ 

ทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพวิเตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์          ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบริหารธรุกิจ 

(การเงินการธนาคาร)

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   

ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

14 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

15 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา

ศิลปกรรม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เปล่ียนชื่อเปน็ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                

ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์  

ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนเทศ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์         ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรรพ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางการออกแบบ

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกตศิ์ลป์

มรรพ. 15



          1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัล าปาง มีดังนี้

               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มร.ลป. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรกรรม

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ลป. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา          ทางคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ลป. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

มร.ลป. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาสังคมศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู                ทางศึกษาศาสตร์

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวดัประเมินและวจิัยทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัประเมินและวจิัยทางการศึกษา

32 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

มร.ลป. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการส่งเสริมและส่ือสารการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มร.ลป. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ส่ิงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางส่ิงทอ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มร.ลป. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีโยธา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์          ทางคอมพวิเตอร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางสหวทิยาการอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มร.ลป. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

มร.ลป. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศ์าสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศ์าสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยและการส่ือสารทางธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยและการส่ือสารทางธรุกิจ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส

ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

มร.ลป. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและ

ชนบท

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มร.ลป. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์                    

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ลป. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 

(คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มร.ลป. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                

ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์          ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม           

ทางส่ิงแวดล้อม

มร.ลป. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีประยุกต์                  ทางเคมี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาเคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์             ทางชีววทิยา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์       ทางคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  

ทางส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มร.ลป. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารและบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มร.ลป. 16



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย มีดังนี้

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                     1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                        ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                     4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                     5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโทหรือเทยีบเทา่  

มรล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์           ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิาเทคโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมชื่อสาขาวชิาฟสิิกส์

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีโยธา

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีวศิวกรรมการผลิต สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลิต

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาสังคม         ทางการพฒันาชุมชน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดิจิตอลอาร์ตส์  สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางดิจิทลัอาร์ตส์

มรล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏยศิลป์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

มรล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        

ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

มรล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

มรล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์         ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

เดิมชื่อสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์      

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

มรล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา         ทางพลศึกษา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการ

กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา        ทางพลศึกษา

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา   

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝึกและการจัดการกีฬา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร        ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม      ทางส่ิงแวดล้อม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ            ทางสถิติประยุกต์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

มรล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร         ทางอาหารและโภชนาการ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์ประยุกต์

24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การสร้างเสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการสร้างเสริมสุขภาพ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรล. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยศึกษาเพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางไทยศึกษาเพื่อการพฒันา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา    

ทางพฒันาสังคม

มรล. 14



คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์มีดังนี้

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                         ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                     6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถัมภ์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการ

มรว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรว. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการส่งเสริมสุขภาพ

14 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรว. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพชื สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื

ทางเทคโนโลยีการผลิตพชื

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรว. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจัดการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรว. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

มรว. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรว. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร         

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                  ทางดนตรี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร      

ทางนาฏศิลป ์                   ทางการละคร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรว. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการส่ือสาร

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

เดิมชื่อปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง            ทางการแสดง

มรว. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

ทางพฒันาสังคม

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มรว. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจค้าปลีก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจค้าปลีก

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรว. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

มรว. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการบนิ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการบนิ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการทอ่งเที่ยว

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

25 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์

26 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรว. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์       

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีอุตสาหกรรม              ทางเคมี

มรว. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

มรว. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรว. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา         ทางส่ิงแวดล้อม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริการในอุตสาหกรรมการบนิ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการบริการในอุตสาหกรรมการบนิ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความขัดแย้งแบบบรูณาการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการความขัดแย้งแบบบรูณาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 17



50. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
               มีคณะวชิาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         4. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

                         6. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ  มีดังนี้

                         2. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

มรภ.ศก. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 3 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



2 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มรภ.ศก. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

มรภ.ศก. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 

แขนงวชิาการนิเทศการศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 

แขนงวชิาการบริหารโรงเรียน

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 

แขนงวชิาการวางแผนและการพฒันา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.ศก. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาเคร่ืองปั้นดินเผา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคร่ืองปั้นดินเผา

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาเคร่ืองปั้นดินเผา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานไม้และงานก่อสร้าง

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานยนต์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานโลหะ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.ศก. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาศิลปหตัถกรรม

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาออกแบบ-เขียนแบบ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

ทางออกแบบ-เขียนแบบ

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาออกแบบ-เขียนแบบ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานไฟฟา้อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานไม้และงานก่อสร้าง

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานยนต์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิางานโลหะ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

แขนงวชิาศิลปหตัถกรรม

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มรภ.ศก. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

39 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางตามแขนงวชิาที่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

มี 3 แขนงวชิา คือ

1. แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

2. แขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

3. แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

40 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

41 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

42 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

43 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

44 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

45 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด              ทางการบริหารธรุกิจ

มรภ.ศก. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

46 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

47 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทางการบริหารธรุกิจ

48 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

49 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี                  ทางการบริหารธรุกิจ

50 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

51 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ        ทางการบริหารธรุกิจ

52 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

53 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

แขนงวชิาธรุกิจการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจการเงินและการธนาคาร

54 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

55 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

56 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาการวเิคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางการวเิคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

57 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจการเกษตร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจการเกษตร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

58 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจการทอ่งเที่ยว

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

59 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

แขนงวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

60 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

61 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

62 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

63 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

64 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

65 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

66 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

67 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

68 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์

69 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

70 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

71 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์

72 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์โลหะ

73 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

แขนงวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

74 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

75 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

76 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีการผลิต

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

77 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

78 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

79 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แขนงวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

80 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

81 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

82 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

83 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์  

แขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการประชาสัมพนัธ ์         ทางนิเทศศาสตร์

84 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

85 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

86 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ              

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

87 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางตามแขนงวชิาที่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

มี 2 แขนงวชิา คือ

1. แขนงวชิาการพฒันาชุมชน

2. แขนงวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันา    

   ทอ้งถิ่น

88 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร               ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

89 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

90 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

91 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

92 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

93 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

94 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

95 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
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51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร มีดังนี้

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

                        ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ 

                     6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรสน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาและการแนะแนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางจิตวทิยา          

ทางจิตวทิยาและการแนะแนว

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา  

ทางพลศึกษา             ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลปแ์ละเทคโนโลยี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลปแ์ละเทคโนโลยี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

33 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

34 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยและพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยและพฒันาการศึกษา

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า        

ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเพาะเล้ียงสัตวน์้้า         

ทางการประมง

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคนิคการสัตวแพทย์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ก่อสร้าง สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางก่อสร้าง

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม  สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ            

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ        

ทางออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ        

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ        

ทางออกแบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น         ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการเมืองการปกครอง
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส้านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส้านักงาน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

เดิมชื่อปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั               ทางเคมี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ               ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์          ทางคณิตศาสตร์

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์         

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ทางส่ิงแวดล้อม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

มรสน. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางวทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหารการพฒันา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารและพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารและพฒันาการศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วจิัยหลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยหลักสูตรและการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย

มรสน. 17



52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา มีดังนี้

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                        ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                     5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

มรภ.สข.1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.สข.2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา  

ทางโสตทศันศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.สข.3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

มรภ.สข.4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การเพาะเล้ียงสัตวน์้้า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า    

ทางการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มรภ.สข.5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.สข.6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป ์ 

ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.สข.7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ       

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร         ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศน์และการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศน์และการทอ่งเที่ยว

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

ปจัจุบนัเปล่ียนเปน็บริหารธรุกิจบณัฑิต

สาขาวชิาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

มรภ.สข.8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สข.9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรภ.สข.10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์และคอมพวิเตอร์

มี 4 แขนงวชิา คือ

1. แขนงวชิาคณิตศาสตร์

2. แขนงวชิาสถิติประยุกต์

3. แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

4. แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

เดิมชื่อสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

มรภ.สข.11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์         

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       

ทางส่ิงแวดล้อม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

เดิมชื่อโปรแกรมวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

มรภ.สข.12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน 

(อนุปริญญา) และโปรแกรมวชิาสาธารณสุข

ชุมชน (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป)ี

19 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สข.13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีไทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีไทย                ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล              ทางดนตรี

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยรังสรรค์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏยรังสรรค์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรภ.สข.14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

มรภ.สข.15



4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต มีดังนี้

1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

 ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่

มสด. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มสด. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มสด. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการโรงแรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการโรงแรม

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป ์          ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบนิเทศศิลป ์          ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสด. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบพาณิชยศิลป ์       ทางการออกแบบ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

12 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบแฟชั่น สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ  

ทางการออกแบบ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์

ทางการออกแบบ

มสด. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางจิตวทิยา

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝร่ังเศส            ทางภาษาฝร่ังเศสธรุกิจ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มสด. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

30 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

มสด. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

3 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงิน

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการกอล์ฟ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

มสด. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและการบริการ

17 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิเทศศาสตร์

มสด. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการบริการ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

20 ปริญญาการจัดการดุษฎบีณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการจัดการ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์                                   

ทางคอมพวิเตอร์

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมีปฏบิติั                    ทางเคมี

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มสด. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ                                      

ทางการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา               ทางชีววทิยาประยุกต์

มสด. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป ี

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาการความปลอดภยั

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์  

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 

ทางพลศึกษา              ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 

ทางการฝึกและการจัดการกีฬา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

มสด. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม          

ทางส่ิงแวดล้อม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                 ทางสถิติประยุกต์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

มสด. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การส่ือสารธรุกิจบริการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการส่ือสารธรุกิจบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการการทอ่งเที่ยว

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ มี 4 กลุ่มคือ กลุ่มการจัดการทั่วไป         

กลุ่มการตลาด เพิ่มกลุ่มการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ และ กลุ่มการจัดการส่ือสารการตลาด 

บัณฑิตวิทยาลัย

มสด. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความรู้ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการความรู้

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเปน็เลิศ สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเปน็เลิศ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรมและ

สังคม

สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางอาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต นโยบายและการบริหารสังคม สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางนโยบายและการบริหารสังคม

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

ร่วมกับสถาบนันโยบายพฒันาสังคมและ

เศรษฐกิจ

12 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษาพเิศษ

มสด. 15



54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมและการจัดการ  วทิยาลัยนานาชาติ  วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา มีดังนี้

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

                             ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

                         5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่ 

                         6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่  

มรภ.สส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษานอกระบบ

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพเิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพเิศษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.สส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา

มรภ.สส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ทางโสตทศันศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางบริหารการศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางประวติัศาสตร์

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพระพทุธศาสนา

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.สส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปหตัถกรรม

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

มรภ.สส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

36 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการคุณภาพ

38 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

มรภ.สส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมการบริหารจัดการการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมการบริหารจัดการการศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอาคาร สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอาคาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารทรัพยากรอาคาร

เดิมชื่อสาขาวชิาการจัดการอาคาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางเทคโนโลยีการพมิพ์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีความปลอดภยัและอาชีวอนามัย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางเทคโนโลยีความปลอดภยัและอาชีวอนามัย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปตัยกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์เพื่องานสถาปตัยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.สส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบกราฟกิและมัลติมีเดีย สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบกราฟกิและมัลติมีเดีย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบส่ิงพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบส่ิงพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

มรภ.สส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น          ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ

ทางภมูิศาสตร์

เดิมชื่อปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภมูิศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทางวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจัดการทางวฒันธรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการนวตักรรมสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการจัดการนวตักรรมสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการโรงแรมและธรุกิจที่พกั สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรมและธรุกิจที่พกั

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรภ.สส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนเทศ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปแ์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปแ์ละการละคร          ทางนาฏศิลป์

ทางการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่น สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่น

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

มรภ.สส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

เดิมชื่อโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

ทางการปกครองทอ้งถิ่น

มรภ.สส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความมั่นคงปลอดภยั สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการความมั่นคงปลอดภยั

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและส่ือสารการตลาด สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการโฆษณาและส่ือสารการตลาด

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การแพร่ภาพและเสียงผ่านส่ือใหม่ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางการแพร่ภาพและเสียงผ่านส่ือใหม่

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารสนเทศ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวารสารสนเทศ

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายเสียง สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางวทิยุกระจายเสียง

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจบริการ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประกอบการธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการประกอบการธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

มรภ.สส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต นวตักรรมธรุกิจผู้ประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางนวตักรรมธรุกิจผู้ประกอบการ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์สารสนเทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรภ.สส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม         ทางชีววทิยา

ทางจุลชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์            ทางชีววทิยา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพมิพ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพมิพ์

ทางเทคโนโลยีการพมิพ์

มรภ.สส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์ประยุกต์              ทางฟสิิกส์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

มรภ.สส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     

ทางส่ิงแวดล้อม

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพและความงาม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

มรภ.สส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ทางอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

27 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการคุณภาพ

28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการและควบคุมมลพษิ สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางการจัดการและควบคุมมลพษิ

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

32 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรภ.สส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกแบบ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรม

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  

โปรแกรมวชิาดนตรี

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สส. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทั่วไป สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร              ทางการบริหารทั่วไป

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหารการพฒันา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางนวตักรรมการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ.สส. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง       ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มรภ.สส. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการคุณภาพ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจการบนิ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการบนิ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจภตัตาคารและที่พกั สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจภตัตาคารและที่พกั

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การสอนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มรภ.สส. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการบริการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางการจัดการบริการสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มรภ.สส. 23



 คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี มีดังนี้

           1. อนุปริญญา  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่  

           2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

           3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี

               ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

           4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

           5. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

           6. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

               มีคณะวชิาทั้งหมด 8 คณะ คือ  คณะครุศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร์   

บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนานาชาติการทอ่งเที่ยว

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

มรส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์ศึกษา

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร              ทางการปกครองทอ้งถิ่น

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางจิตรกรรม

คณะนิตศิาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทางวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจัดการทางวฒันธรรม

เดิมชื่อสาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน              ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                    ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษแ์ละสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษแ์ละสารนิเทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

หลักสูตรร่วมมือกับมหาวทิยาลัยกวา่งสี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยธรุกิจ              ทางภาษาไทย

เดิมชื่อสาขาวชิาภาษาไทย

มรส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ

ทางภาษาไทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ                 

ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ่น

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

มรส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน              ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

หลักสูตร 4 ปแีละหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการเงินและการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

แขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ แขนงวชิาการบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการงานคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร   

ทางการจัดการงานคลัง

มรส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์                    

ทางนิเทศศาสตร์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเคร่ืองกล

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ไฟฟา้ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางไฟฟา้

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ โลหะ สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางโลหะ

หลักสูตร 2 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                  

ทางเกษตรศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์                   

ทางคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มรส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

เดิมชื่อสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา                 ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตวน์้ า        

ทางการประมง

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟสิิกส์

มรส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

ทางคอมพวิเตอร์                           

ทางวทิยาการคอมพวิเตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์เกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์เกษตร

เดิมชื่อสาขาวชิาเกษตรศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร            

ทางการอาหาร

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม              

ทางส่ิงแวดล้อม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา

ทางการส่งเสริมสุขภาพเด็ก             

มรส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มรส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวชิาการและ

งานอาชีพ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวชิาการและงานอาชีพ

7 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

8 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรและการสอน

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางบริหารธรุกิจ

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ส่ิงแวดล้อมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ทางส่ิงแวดล้อมศึกษา

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าการจัดการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาวะผู้น าการจัดการศึกษา

มรส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและ

การบริการระหวา่งประเทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและ

     การบริการระหวา่งประเทศ

วิทยาลัยนานาชาตกิารท่องเทีย่ว

มรส. 14



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บณัฑิตวทิยาลัย 

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  4  ป ีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทยีบเทา่

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  5  ป ี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ปี

              ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรไม่น้อยกวา่ 1 ป ีต่อจากปริญญาตรี  หรือเทยีบเทา่

          4. ปริญญาโท  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  2  ป ี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่

          5. ปริญญาเอก  หลักสูตรไม่น้อยกวา่  3  ป ี ต่อจากปริญญาโท หรือเทยีบเทา่

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

               คุณวฒิุในระดับต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์  มีดังนี้

ม.รภ.สร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปศึ์กษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลปศึ์กษา               ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟสิิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟสิิกส์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

ม.รภ.สร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิเตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิเตอร์

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ดนตรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาไทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปต่ีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

ม.รภ.สร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีการผลิต

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.รภ.สร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร      

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทอ้งถิ่น        ทางการบริหาร      

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์  

ทางการบริหาร

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ม.รภ.สร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์                     

ทางนิเทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     

ทางบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไม่ระบสุาขาวชิาเอก สาขาวชิาการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์                   

ทางเกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

ม.รภ.สร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวชิา (ไม่ระบสุาขาวชิา) 

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์              

ทางสาธารณสุขศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.รภ.สร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทอ้งถิ่น สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทอ้งถิ่น

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ทางการบริหาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางการวจิัยเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ความเปน็ผู้น าและการบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                     

ทางความเปน็ผู้น าและการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

ม.รภ.สร. 8


