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1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 



            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�  คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น/อยกว%า 4 ป0 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น/อยกว%า 5 ป0 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม%น/อยกว%า 2 ป0 ต%อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท%า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม%น/อยกว%า 3 ป0 ต%อจากปริญญาโท หรือเทียบเท%า

มกท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ:าและคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ:าและคอมพิวเตอร�

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ:าและคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ:าและคอมพิวเตอร�

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ� สาขาวิชาวิจิตรศิลป?และประยุกต�ศิลป?

ทางการออกแบบผลิตภัณฑ�

1 ปริญญาสถาป�ตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไม%ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาป�ตยกรรมศาสตร� หลักสูตร 5 ป0 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ทางนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารสากล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารมวลชน

ทางการสื่อสารสากล

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

(ไม%ระบุสาขาวิชา)

คณะวิศวกรรมศาสตร'

คณะศิลปกรรมศาสตร'

คณะสถาป)ตยกรรมศาสตร'

บัณฑิตวิทยาลัย

มกท. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

มกท. 3



 

 

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

 



3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 5 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
            มีคณะวิชาทั้งหมด  12  คณะ  คือ  คณะดุริยางคศาสตร0  คณะนิติศาสตร0  คณะนิเทศศาสตร0  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร0  คณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร0  คณะศิลปกรรมศาสตร0

คณะศิลปศาสตร0  คณะศึกษาศาสตร0  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีการกีฬา

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

มกธ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศาสตร0 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร0

ทางดุริยางคศาสตร0

ทางดุริยางคศิลป;

ทางดนตรี

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร0 สาขาวิชานิติศาสตร0

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร0และศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร0

ทางภาพยนตร0และศิลปะการแสดง

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร0

ทางนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

คณะดุริยางคศาสตร(

คณะนิติศาสตร(

คณะนิเทศศาสตร(

คณะบริหารธุรกิจ

มกธ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารงานยุติธรรม

ทางรัฐประศาสนศาสตร0

มี 3 กลุ�มวิชาเลือก คือ

1. การบริหารท�องถิ่น

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย0 

3. การบริหารรัฐกิจ 

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร0 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร0

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร0 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร0

เดิมชื่อปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(ไม�ระบุสาขาวิชา) 

คณะรัฐศาสตร(

มกธ. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร0

ทางคอมพิวเตอร0

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มใช�ป�การศึกษา 1/2557 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร0

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟEา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร0

ทางวิศวกรรมไฟฟEา

มี 2 กลุ�มวิชาเลือก คือ

1. วิศวกรรมไฟฟEากําลัง

2. วิศวกรรมวัดคุมและระบบควบคุม 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร0

ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป;-การออกแบบผลิตภัณฑ0 สาขาวิชาวิจิตรศิลป;และประยุกต0ศิลป;

ทางการออกแบบทัศนศิลป;-การออกแบบผลิตภัณฑ0

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร(

คณะศิลปกรรมศาสตร(

มกธ. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท�องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท�องเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร0และพฤติกรรมศาสตร0

ทางอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา

มี 2 วิชาเลือก คือ 

1. การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ

คอมพิวเตอร0ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ-

     คอมพิวเตอร0ศึกษา

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-

การศึกษา (หลักสูตร 5 ป�) 

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางดนตรีศึกษา

ทางดุริยางคศิลป;

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศิลปศาสตร(

คณะศึกษาศาสตร(

มกธ. 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร0

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร0การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร0ประยุกต0

ทางวิทยาศาสตร0การกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีการกีฬา

บัณฑิตวิทยาลัย

มกธ. 6



 

 

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
(เดิมชื่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 



3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น (เดิมชื่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น/อยกว%า 4 ป0 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม%น/อยกว%า 2 ป0 ต%อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท%า

มจทอ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

เพิ่มเติมผลการรับรองตาม ว 21/2554

จากเดิมสาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

เป:นสาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องสําอางและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเครื่องสําอางและความงาม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการการท%องเที่ยวและ-

การโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมการบริการการท%องเที่ยวและการโรงแรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม%ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร�

มจทอ. 2



 

 

4. มหาวิทยาลัยเกริก 

 

 



4. มหาวิทยาลัยเกริก
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น+อยกว!า 4 ป- ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม!น+อยกว!า 2 ป- ต!อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท!า

มกร. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, 

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ�, 

สาขาวิชาการสื่อสารการท!องเที่ยวและบันเทิง 

และสาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ 

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการองค�การ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารจัดการองค�การ

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารองค�การ 

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

คณะศิลปศาสตร&

คณะนิเทศศาสตร&

มกร. 2



 

 

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

 



5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา  คณะศิลปศาสตร�  คณะสถาป!ตยกรรมศาสตร�  วิทยาลัยนานาชาติ

คุณวุฒิในระดับต&างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม&น0อยกว&า 4 ป2 ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท&า

มกบ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม&ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสําหรับชาวต&างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยสําหรับชาวต&างประเทศ

ทางภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสําหรับชาวต&างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยสําหรับชาวต&างประเทศ

ทางภาษาไทย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย� สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย�

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะวิทยาศาสตร)การกีฬา

คณะศิลปศาสตร)

มกบ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ� สาขาวิชาวิจิตรศิลป>และประยุกต�ศิลป>

ทางการออกแบบผลิตภัณฑ�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะสถาป,ตยกรรมศาสตร)

มกบ. 3



 

 

6. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

 

 



6. มหาวิทยาลัยเจ�าพระยา
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยเจ%าพระยา  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น%อยกว�า 4 ป. ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

มจพ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร� สาขาวิชานิติศาสตร�

คณะนิติศาสตร)

มจพ. 2



 

 

7. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  

(เดิมชื่อวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา) 

 



7. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (เดิมชื่อวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารศาสตร�  คณะรัฐศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น.อยกว�า 4 ป0 ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น.อยกว�า 2 ป0 ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

มฉก. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการบิน

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองท.องถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางการปกครองท.องถิ่น

เดิมอยู�คณะบริหารศาสตร�

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

คณะรัฐศาสตร+

คณะบริหารศาสตร+

มฉก. 2



 

 

8. มหาวิทยาลัยชินวัตร 

 

 



8. มหาวิทยาลัยชินวัตร
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของมหาวิทยาลัยชินวัตร  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น,อยกว#า 4 ป. ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม#น,อยกว#า 2 ป. ต#อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท#า

3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม#น,อยกว#า 3 ป. ต#อจากปริญญาโท หรือเทียบเท#า

มชว. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร5

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร5 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร5

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร5 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร5

คณะการจัดการ

มชว. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล,อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล,อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล,อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร5

เริ่มใช,ป.การศึกษา 2555

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร5

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช,ป.การศึกษา 2554

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร5

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มชว. 3



 

 

9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 

 



9. มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น
           มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต างๆ ของมหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม น,อยกว า 4 ป. ต อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท า

มซจ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร�

มซจ. 2



 

 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

 



10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น-อยกว!า 4 ป/ ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

มทม. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, 

สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ,

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, 

สาขาวิชานิเทศศาสตร�ธุรกิจ 

มี 6 วิชาเอก คือ 

1. การเงินและการธนาคาร 

2. การตลาด 

3. การจัดการ 

4. การจัดการอุตสาหกรรม 

5. นิเทศศาสตร�สารสนเทศ 

6. การจัดการโลจิสติกส� 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ<า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ<า

หลักสูตรสองภาษา 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรสองภาษา 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร*

มทม. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรสองภาษา 

มทม. 3



 

 

11. มหาวิทยาลัยธนบุรี  

(เดิมชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี) 

 



11. มหาวิทยาลัยธนบุรี (เดิมชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี )
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต'างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม'น0อยกว'า 4 ป2 ต'อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม'น0อยกว'า 1 ป2 ต'อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท'า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม'น0อยกว'า 2 ป2 ต'อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท'า

มธร. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจท'องเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจท'องเที่ยว

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนอุปกรณ�เคลื่อนที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางการพัฒนาโปรแกรมประยุกต�บนอุปกรณ�เคลื่อนที่

หลักสูตร 1 ป2ต'อจากปริญญาตรี 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม'ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป2ต'อจากปริญญาตรี 

2 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไม'ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร. 2



 

 

12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

 

 



3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะการท�องเที่ยวและการโรงแรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิติศาสตร/ปรีดีพนมยงค/  คณะนิเทศศาสตร/  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร/  วิทยาลัยครุศาสตร/

วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติจีน

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย/  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

มธบ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจการบิน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร/

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร/

คณะการท+องเที่ยวและการโรงแรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร�ปรีดีพนมยงค�

มธบ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร/ มี 4 กลุ�มวิชา คือ 

1. การสื่อสารการตลาดและกลยุทธ/ตราสินค�า 

2. การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร/-

ยุคสื่อหลอมรวม 

3. การสื่อสารเชิงกลยุทธ/ เพื่อนวัตกรรม-

การเปลี่ยนแปลง 

4. การสื่อสารบูรณาการ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส/ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส/

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะนิเทศศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/และการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร/

ทางคอมพิวเตอร/

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/และการสื่อสาร

มี 2 วิชาเอก คือ

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/และการสื่อสาร 

2. การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/และ-

การสื่อสาร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมข�อมูลขนาดใหญ� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมข�อมูลขนาดใหญ�

ทางคอมพิวเตอร/

เริ่มใช�ป�การศึกษา 2558

มี 3 กลุ�มวิชาเลือก คือ 

1. การสร�างตัวแบบ 

2. การวิเคราะห/และการประยุกต/ 

3. การทําเหมืองข�อมูล 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร/และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร/และโทรคมนาคม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร/

ทางการจัดการการศึกษา

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร/

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากปริญญาตรี 

วิทยาลัยครุศาสตร�

มธบ. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการบัญชี

หลักสูตรภาษาจีน 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรภาษาจีน 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท�องเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท�องเที่ยว

หลักสูตรภาษาจีน 

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป@และประยุกต/ศิลป@

ทางศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรภาษาจีน 

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

หลักสูตรภาษาจีน 

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน

มธบ. 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

หลักสูตรภาษาจีน 

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท�องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท�องเที่ยว

หลักสูตรภาษาจีน 

8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร/

ทางการจัดการการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีน 

9 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร/

ทางการจัดการการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีน 

มธบ. 6



 

 

13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

(เดิมชื่อวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ) 

 



3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

13. มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ (เดิมชื่อวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร*  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร*  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยนอร*ทกรุงเทพ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

มนท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร*

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร*กราฟ:กและ-

แอนิเมชั่น 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ* สาขาวิชานิเทศศาสตร*

ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ*

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร*

ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 

(ไม�ระบุสาขาวิชา)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส* สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส*

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ-

โลจิสติกส* 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจการบิน

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร*

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากปริญญาตรี 

เดิมชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร�

มนท. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร*

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร*

ทางวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย

มนท. 3



 

 

14. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  

(เดิมชื่อวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 

 



3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

14. มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม� (เดิมชื่อวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�)
           มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร)  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร)  คณะสังคมศาสตร)และศิลปศาสตร)

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยนอร)ท-เชียงใหม�  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

มนช. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร) สาขาวิชานิติศาสตร)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค�าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค�าปลีก

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ไม�ระบุสาขาวิชา) 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร)ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร)ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร)

เริ่มใช�ป�การศึกษา 2558

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต)แวร) สาขาวิชาคอมพิวเตอร)

ทางคอมพิวเตอร)

ทางวิศวกรรมซอฟต)แวร)

คณะนิติศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มนช. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร)

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชา (ไม�ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีพลังงาน

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

กลุ�มเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ@าและอิเล็กทรอนิกส) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)

ทางเทคโนโลยีไฟฟ@าและอิเล็กทรอนิกส)

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

(ไม�ระบุสาขาวิชา) 

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต) สาขาวิชา (ไม�ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยียานยนต)

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

(ไม�ระบุสาขาวิชา) 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการก�อสร�างและการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร)

ทางวิศวกรรมการก�อสร�างและการจัดการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะสังคมศาสตร�และศิลปศาสตร�

มนช. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร)

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางหลักสูตรและการสอน

มนช. 4



 

 

15. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

 

 



15. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐประศาสนศาสตร   คณะศิลปศาสตร 

คุณวุฒิในระดับต$างๆ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร ด  มีดังนี้

    - ปริญญาตรี หลักสูตรไม$น.อยกว$า 4 ป0 ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท$า

มนชส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรสองภาษา 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรสองภาษา

มี 2 วิชาเอก คือ

1. การจัดการธุรกิจระหว$างประเทศ 

2. การตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มี 2 วิชาเอก คือ

1. การจัดการธุรกิจระหว$างประเทศ 

2. การตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการโรงแรมนานาชาติ

หลักสูตรสองภาษา 

คณะบริหารธุรกิจ

มนชส. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร

มี 2 กลุ$มวิชาเลือก คือ

1. วารสารศาสตร และการกระจายเสียง

2. โฆษณาและการประชาสัมพันธ 

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรสองภาษา

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา)

มี 2 กลุ$มวิชาเลือก คือ

1. วารสารศาสตร และการกระจายเสียง

2. โฆษณาและการประชาสัมพันธ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�

คณะศิลปศาสตร�

มนชส. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อสร.างสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลป@และประยุกต ศิลป@

ทางการออกแบบสื่อสร.างสรรค 

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อสร.างสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลป@และประยุกต ศิลป@

ทางการออกแบบสื่อสร.างสรรค 

หลักสูตรสองภาษา 

มนชส. 4



 

 

16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  

(เดิมชื่อวิทยาลัยมิชชั่น) 

 



16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟ�ก (เดิมชื่อวิทยาลัยมิชชั่น)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�และจิตวิทยา

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟ-ก  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น3อยกว%า 4 ป5 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม%น3อยกว%า 2 ป5 ต%อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท%า

ม.น.อ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การศึกษาและจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาและจิตวิทยา

ทางจิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร.

คณะศึกษาศาสตร.และจิตวิทยา

ม.น.อ. 2



 

 

17. มหาวิทยาลัยเนชั่น  

(เดิมชื่อมหาวิทยาลัยโยนก) 

 



17. มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยโยนก)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต"างๆ ของมหาวิทยาลัยเนชั่น  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม"น-อยกว"า 4 ป/ ต"อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท"า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม"น-อยกว"า 2 ป/ ต"อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท"า

 มนช. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม"ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

เดิมชื่อปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมอยู"คณะศึกษาศาสตร�

คณะสังคมศาสตร*และมนุษยศาสตร*

 มนช. 2



 

 

18. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 

 



18. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
           มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�และศึกษาศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดล'อม

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

คุณวุฒิในระดับต.างๆ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม.น'อยกว.า 4 ป5 ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท.า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม.น'อยกว.า 5 ป5 ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท.า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม.น'อยกว.า 2 ป5 ต.อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท.า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม.น'อยกว.า 3 ป5 ต.อจากปริญญาโท หรือเทียบเท.า

ม.ป.ท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม.ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร� สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

ทางพยาบาลศาสตร�

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป< สาขาวิชาวิจิตรศิลป<และประยุกต�ศิลป<

ทางศิลปะการแสดงและนาฏศิลป<

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป5 ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�ทั่วไป

หลักสูตร 5 ป5 ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอน

คณะนิติศาสตร(

คณะพยาบาลศาสตร(

คณะศิลปศาสตร(และศึกษาศาสตร(

คณะศึกษาศาสตร(

ม.ป.ท. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬาและการออกกําลังกาย

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการจัดการระบบสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร(และสิ่งแวดล-อม

ม.ป.ท. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาการบริหาร

มี 11 วิชาเอก  คือ

1. การพัฒนาการเมือง 

2. การพัฒนาสังคม 

3. การบริหารธุรกิจ  (เฉพาะด'าน)

4. การพัฒนานักบริหารระดับสูง 

5. การพัฒนาการบริหารการศึกษา 

6. การพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรม

7. วิธีวิทยาการวิจัย 

8. จิตวิทยา (เฉพาะด'าน) 

9. การจัดการคุณภาพ 

10. การปกครองท'องถิ่น 

11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

ม.ป.ท. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาการบริหาร

มี 10 วิชาเอก  คือ

1. การพัฒนาการเมือง 

2. การพัฒนาสังคม 

3. การบริหารธุรกิจ (เฉพาะด'าน) 

4. การพัฒนานักบริหารระดับสูง 

5. การพัฒนาการบริหารการศึกษา 

6. การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 

7. วิธีวิทยาการวิจัย 

8. จิตวิทยา (เฉพาะด'าน) 

9. การจัดการคุณภาพ 

10. การปกครองท'องถิ่น 

ม.ป.ท. 5



 

 

19. มหาวิทยาลัยพายพั 

 

 



2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

19. มหาวิทยาลัยพายัพ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร  คณะพยาบาลศาสตร/แมคคอร/มิค  คณะวิทยาศาสตร/  คณะศิลปศาสตร/  วิทยาลัยดุริยศิลป0  วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพระคริสต/ธรรมแมคกิลวารี

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผู�ช�วยพยาบาล หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

มพย. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

1 ประกาศนียบัตรผู�ช�วยพยาบาล ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางผู�ช�วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร/

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร/การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีอาหาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

เดิมอยู�คณะมนุษยศาสตร/

คณะพยาบาลศาสตร(แมคคอร(มิค

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร

คณะวิทยาศาสตร(

คณะศิลปศาสตร(

มพย. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร/

ทางดุริยางคศิลป0

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร/ มี 3 กลุ�มวิชา คือ

1. ดนตรีศึกษา

2. การประพันธ/เพลง

3. การแสดงดนตรีสากล 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร/

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร/

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช�ป�การศึกษา 2555

วิทยาลัยดุริยศิลป,

วิทยาลัยนานาชาติ

มพย. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร/ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร/

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร/ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร/

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสต/ศาสนศาสตร/ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางคริสต/ศาสนศาสตร/

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คริสต/ศาสนศาสตร/ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางคริสต/ศาสนศาสตร/

วิทยาลัยพระคริสต(ธรรมแมคกิลวารี

มพย. 4



 

 

20. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

(เดิมชื่อมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) 

 



4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

20. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร)และสังคมศาสตร)  คณะศึกษาศาสตร)  คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร)

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

ม.ฟ.น. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร)

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)ฮาลาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร)

ทางการอาหาร

ทางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)ฮาลาล

ทางวิทยาศาสตร)การอาหาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษามลายู

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร) เดิมชื่อปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง 

มี 3 สาขา คือ 

1. การปกครอง 

2. ความสัมพันธ)ระหว�างประเทศ 

3. บริหารรัฐกิจ 

เริ่มใช�ภาคเรียนที่ 1/2555

คณะศิลปศาสตร+และสังคมศาสตร+

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

ม.ฟ.น. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอาหรับ สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางการสอนภาษาอาหรับ

ทางภาษาอาหรับ

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร)ทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางการสอนวิทยาศาสตร)ทั่วไป

ทางวิทยาศาสตร)ทั่วไป

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากปริญญาตรี 

เดิมชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร) มี 5 วิชาเลือก คือ 

1. กฎหมายแพ�ง 

2. กฎหมายพาณิชย)และธุรกิจ 

3. กฎหมายมหาชน 

4. วิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม 

5. กฎหมายอิสลาม 

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร+

คณะศึกษาศาสตร+

ม.ฟ.น. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ชะรีอะฮฺ สาขาวิชานิติศาสตร)

ทางชะรีอะฮฺ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อิสลามศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร)และพฤติกรรมศาสตร)

ทางอิสลามศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อิสลามศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร)และพฤติกรรมศาสตร)

ทางอิสลามศึกษา

ม.ฟ.น. 4



 

 

21. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

(เดิมชื่อวิทยาลัยพิษณุโลก) 

 



21. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (เดิมชื่อวิทยาลัยพิษณุโลก)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น,อยกว�า 4 ป. ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

มพล. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

มพล. 2



 

 

22. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

(เดิมชื่อวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น) 

 



22. มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น (เดิมชื่อวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น )
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต างๆ ของมหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น  มีดังนี้

  - ปริญญาตรี หลักสูตรไม น+อยกว า 4 ป- ต อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท า

ม.ฟ.อ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยธุรกิจ  สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยธุรกิจ

เดิมชื่อสาขาวิชาการใช+ภาษาไทยทางธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร�

ม.ฟ.อ. 2



 

 

23. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 



23. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดังนี้

1. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น,อยกว�า 2 ป. ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น,อยกว�า 3 ป. ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

ม.ภ.น. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร6

ทางหลักสูตรและการสอน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร6 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร6

4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการระหว�างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 2



 

 

24. มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 



คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  มีดังนี้

24. มหาวิทยาลัยรังสิต
            มีคณะวิชาทั้งหมด  24  คณะ  คือ  คณะกายภาพบําบัด  คณะทัศนมาตรศาสตร'  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอาหาร  คณะนิติศาสตร'  คณะนิเทศศาสตร'  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร'

คณะเภสัชศาสตร'  คณะวิทยาศาสตร'  คณะศิลปะและการออกแบบ  คณะศึกษาศาสตร'  คณะอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวและการบริการ  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยการแพทย'แผนตะวันออก

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติจีน  วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร'  วิทยาลัยแพทยศาสตร'  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร'

สถาบันการฑูตและการต�างประเทศ  สถาบันการบิน

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น:อยกว�า 4 ป; ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น:อยกว�า 6 ป; ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม�น:อยกว�า 1 ป; ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

4. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น:อยกว�า 2 ป; ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

5. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น:อยกว�า 3 ป; ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

มรส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกายภาพบําบัด

1 ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร'การแพทย'

ทางทัศนมาตรศาสตร'

หลักสูตร 6 ป;ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร'สายตา 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสร:างสรรค' สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร'

ทางเทคโนโลยีสื่อสร:างสรรค'

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางสารสนเทศการลงทุน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศการแพทย' สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร'

ทางสารสนเทศการแพทย'

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร'

ทางระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

คณะทัศนมาตรศาสตร'

คณะกายภาพบําบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรส. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร'

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางคอมพิวเตอร'

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช:ภาคเรียนที่ 1/2558 

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร' สาขาวิชาคอมพิวเตอร'

ทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร'

ทางคอมพิวเตอร'

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร'

ทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร'

2 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร'

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร'และ-

โทรทัศน'

สาขาวิชานิเทศศาสตร'

ทางการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร'และโทรทัศน'

คณะเทคโนโลยีอาหาร

คณะนิติศาสตร'

คณะนิเทศศาสตร'

มรส. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ  

หลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป;

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สุขภาพระหว�างประเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร'

ทางสุขภาพระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 1 ป;ต�อจากปริญญาตรี

1 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร' สาขาวิชาเภสัชศาสตร'

ทางเภสัชศาสตร'

รับผู:จบ ภ.บ. 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษเวชศาสตร' สาขาวิชาเภสัชศาสตร'

ทางพฤกษเวชศาสตร'

รับผู:จบด:านเภสัชศาสตร' หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข:อง 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย' สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย'

มี 2 กลุ�มวิชาเลือก  คือ 

1. วิศวกรรมคลินิก 

2. อุปกรณ'ชีวการแพทย' 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร'

คณะเภสัชศาสตร'

คณะวิทยาศาสตร'

มรส. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปEและประยุกต'ศิลปE

ทางการออกแบบภายใน

ทางมัณฑนศิลปE

เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบภายใน 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร' สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางการสอนวิทยาศาสตร'

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาระบบสองภาษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางการศึกษาระบบสองภาษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยวและการบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการท�องเที่ยว 

คณะศิลปะและการออกแบบ

คณะศึกษาศาสตร'

คณะอุตสาหกรรมการท0องเที่ยวและการบริการ

มรส. 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส' สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส'

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟGาและคอมพิวเตอร' สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางวิศวกรรมไฟฟGาและคอมพิวเตอร'

1 ปริญญาการแพทย'แผนจีนบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร'

ทางการแพทย'แผนจีน

หลักสูตร 6 ป;ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร'

ทางนวัตกรรมเกษตร

มี 3 กลุ�มวิชาเลือก  คือ 

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2. การจัดการฟาร'มอัจฉริยะ 

3. การจัดการผลิตผลเกษตร 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร'และพฤติกรรมศาสตร'

ทางการบริหารการพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการแพทย'แผนตะวันออก

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มรส. 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู:นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสังคมศาสตร'และพฤติกรรมศาสตร'

ทางผู:นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มี 3 กลุ�มวิชา คือ

1. ผู:นําทางสังคม

2. ผู:นําทางธุรกิจ

3. ผู:นําทางการเมือง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดระหว�างประเทศและธุรกิจออนไลน' สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาดระหว�างประเทศและธุรกิจออนไลน'

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มี 2 แขนงวิชา  คือ

1. การเงินและการลงทุน

2. การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร'

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร'

มรส. 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร'

ทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร' หลักสูตร 6 ป;ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ซ�อมบํารุงอากาศยาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร'ประยุกต'

ทางซ�อมบํารุงอากาศยาน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไม�ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. เมคคาทรอนิกส'

2. เทคโนโลยีพลังงาน

3. เทคโนโลยียานยนต' 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางวิศวกรรมโยธา

วิทยาลัยแพทยศาสตร'

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร'

มรส. 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร' สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางคอมพิวเตอร'

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร'

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร'การเมืองและการพัฒนาระหว�าง

ประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร'

ทางเศรษฐศาสตร'การเมืองและการพัฒนาระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อสาขาวิชาความสัมพันธ'และการพัฒนา-

ระหว�างประเทศ 

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร' 

2. ความสัมพันธ'และการพัฒนาระหว�างประเทศ 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นักบินพาณิชย' สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางนักบินพาณิชย'

ทางวิศวกรรมการบิน

เปลี่ยนแปลงผลการรับรองตาม ว 21/2554

จากเดิมสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางนักบินพาณิชย'

เปLนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางนักบินพาณิชย'     ทางวิศวกรรมการบิน

สถาบันการฑูตและการต0างประเทศ

สถาบันการบิน

มรส. 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นักบินพาณิชย' สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางนักบินพาณิชย'

ทางวิศวกรรมการบิน

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชานักบินพาณิชย' 

เปลี่ยนแปลงผลการรับรองตาม ว 21/2554

จากเดิมสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางนักบินพาณิชย' 

เปLนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร'

ทางนักบินพาณิชย'     ทางวิศวกรรมการบิน 

มรส. 10



 

 

25. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 

 



25. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
            มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต*างๆ ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม*น3อยกว*า 4 ป5 ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท*า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม*น3อยกว*า 5 ป5 ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท*า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม*น3อยกว*า 2 ป5 ต*อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท*า

มรบ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการออกแบบสื่อดิจิทัล

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจค3าปลีกและแฟรนไชส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจค3าปลีกและแฟรนไชส�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค3าปลีกและแฟรนไชส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค3าปลีกและแฟรนไชส�

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การท*องเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการท*องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและ-

การท*องเที่ยว 

คณะนิเทศศาสตร(

คณะบริหารธุรกิจ

มรบ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการท*องเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการท*องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาการท*องเที่ยวและการโรงแรม 

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช3ป5การศึกษา 2556

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป5ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะรัฐศาสตร(

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร(

มรบ. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา

หลักสูตร 5 ป5ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 4



 

 

26. มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 



26. มหาวิทยาลัยราชธานี
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของมหาวิทยาลัยราชธานี  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น-อยกว%า 4 ป/ ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น-อยกว%า 5 ป/ ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม%น-อยกว%า 2 ป/ ต%อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท%า

มรธ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

ทางการบัญชี

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป/ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท-องถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการปกครองท-องถิ่น

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร)

บัณฑิตวิทยาลัย

มรธ. 2



 

 

27. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

(เดิมชื่อวิทยาลัยราชพฤกษ)์ 

 



27. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�  (เดิมชื่อวิทยาลัยราชพฤกษ�)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และสาธารณสุขศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต)างๆ ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ�  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม)น2อยกว)า 4 ป4 ต)อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม)น2อยกว)า 2 ป4 ต)อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท)า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม)น2อยกว)า 1 ป4 ต)อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท)า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม)น2อยกว)า 2 ป4 ต)อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท)า

มรพ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

มี 3 กลุ)มวิชาเลือก คือ

1. นโยบายสาธารณะ

2. การจัดการภาครัฐและเอกชน

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย�

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม)ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร�

มรพ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม)ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป4ต)อจากปริญญาตรี 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตร 4 ป4และหลักสูตรต)อเนื่อง 2 ป4 

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และสาธารณสุขศาสตร�

มรพ. 3



 

 

28. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

 



3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

28. มหาวิทยาลัยวงษ�ชวลิตกุล
            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร+  คณะศึกษาศาสตร+  คณะเศรษฐศาสตร+  คณะสาธารณสุขศาสตร+

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยวงษ+ชวลิตกุล  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

มว. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี 

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท�องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท�องเที่ยวและการโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการโรงแรมและการท�องเที่ยว

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส+ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร+

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส+

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร+

ทางการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

มว. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร+ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+

ทางเศรษฐศาสตร+

มี 2 กลุ�มวิชา คือ

1. เศรษฐศาสตร+การจัดการ

2. เศรษฐศาสตร+การเงินและการธนาคาร 

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร+

คณะเศรษฐศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

มว. 3



 

 

29. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

(เดิมชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนา) 

 



29. มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น  (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนา)
           มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะพยาบาลศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ

คุณวุฒิในระดับต'างๆ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร�น  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม'น1อยกว'า 4 ป2 ต'อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า

2. ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม'น1อยกว'า 6 ป2 ต'อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า

3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม'น1อยกว'า 3 ป2 ต'อจากปริญญาโท หรือเทียบเท'า

มท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม'ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร� หลักสูตร 6 ป2ต'อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม'ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� วิทยาเขตกาญจนบุรี 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม'ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสาธารณสุขศาสตร�

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางรัฐศาสตร�

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร� 

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะพยาบาลศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ

มท. 2



 

 

30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 



30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
            มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�  คณะสถาป&ตยกรรมศาสตร�  คณะสารสนเทศเทศศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด*านการจัดการ

คุณวุฒิในระดับต-างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม-น*อยกว-า 4 ป4 ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท-า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม-น*อยกว-า 5 ป4 ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท-า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม-น*อยกว-า 2 ป4 ต-อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท-า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม-น*อยกว-า 3 ป4 ต-อจากปริญญาโท หรือเทียบเท-า

มศป. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เดิมชื่อสาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร�และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางภาพยนตร�และสื่อดิจิทัล

ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางออกแบบสื่อสาร

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป=และประยุกต�ศิลป=

ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การค*าระหว-างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการค*าระหว-างประเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาธุรกิจระหว-างประเทศ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การค*าระหว-างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการค*าระหว-างประเทศ

วิทยาเขตชลบุรี 

ป>ดหลักสูตรนี้แล*ว ตั้งแต-ป4การศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร(

คณะบริหารธุรกิจ

มศป. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี เดิมชื่อสาขาวิชาการบัญชี 

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส�

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

ทางภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ@นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ@นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ทางภาษาญี่ปุ@น

คณะวิศวกรรมศาสตร(

คณะศิลปศาสตร(

คณะบัญชี

มศป. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป=และประยุกต�ศิลป=

ทางการออกแบบภายใน

เดิมชื่อปริญญาศิลปบัณฑิต

2 ปริญญาสถาป&ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาป&ตยกรรม สาขาวิชาสถาป&ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป&ตยกรรม

หลักสูตร 5 ป4 ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 5 วิชาเลือก คือ 

1. ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง 

2. การตลาด 

3. การจัดการเชิงกลยุทธ� 

4. การเงิน 

5. การบัญชีเพื่อการจัดการ 

คณะสถาป,ตยกรรมศาสตร(

คณะสารสนเทศศาสตร(

บัณฑิตวิทยาลัย

มศป. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว-างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหว-างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว-างประเทศ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาจีน-

เพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

วิทยาลัยนานาชาติ

มศป. 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 14 กลุ-มวิชาเลือก คือ 

1. การตลาด 

2. การเงินและการลงทุน 

3. การจัดการองค�การสมัยใหม- 

4. การจัดการวิศวกรรม 

5. การจัดการธุรกิจระหว-างประเทศ 

6. การประกันภัย 

7. ผู*ประกอบการใหม- 

8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

9. การจัดการโลจิสติกส�และโซ-อุปทาน 

10. การจัดการการบริการและการท-องเที่ยว 

11. ธุรกิจค*าปลีกและแฟรนไชส� 

12. การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

13. ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง 

14. การภาษีอากร 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด0านการจัดการ

มศป. 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มศป. 7



 

 

31. มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 



31. มหาวิทยาลัยสยาม
            มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะนิเทศศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ  คณะแพทยศาสตร   คณะวิทยาศาสตร การแพทย 

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะศิลปศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต*างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม*น1อยกว*า 4 ป3 ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม*น1อยกว*า 2 ป3ต*อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท*า

2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม*น1อยกว*า 6 ป3 ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท*า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม*น1อยกว*า 2 ป3 ต*อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท*า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม*น1อยกว*า 3 ป3 ต*อจากปริญญาโท หรือเทียบเท*า

มส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร 

เริ่มใช1ป3การศึกษา 2556 

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 

ทางการดนตรี

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป;

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไม*ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและ-

การท*องเที่ยว 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มส. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว*างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว*างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม*ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม*ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป3ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร การแพทย 

ทางวิทยาศาสตร การแพทย 

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลป;และประยุกต ศิลป;

ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต สาขาวิชา (ไม*ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยียานยนต 

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรต*อเนื่อง  2 ป3

เริ่มใช1ป3การศึกษา 2555

คณะแพทยศาสตร)

คณะวิทยาศาสตร)การแพทย)

คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร)

มส. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท*องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท*องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาการโรงแรมและการท*องเที่ยว 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการโรงแรมและการท*องเที่ยว 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร)

มส. 4



 

 

32. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

(เดิมชื่อวิทยาลัยการค้า) 

 



32. มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย (เดิมชื่อ วิทยาลัยการค�า)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร และประยุกต ศิลป$  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

คุณวุฒิในระดับต)างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค,าไทย  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม)น,อยกว)า 4 ป2 ต)อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม)น,อยกว)า 2 ป2 ต)อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท)า

มกค. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการ

เดิมชื่อสาขาวิชาผู,ประกอบการ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการตลาดค,าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการตลาดค,าปลีก

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท)องเที่ยว

เพื่อเป;นรางวัล

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท)องเที่ยว-

     เพื่อเป;นรางวัล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจสายการบิน  สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการธุรกิจสายการบิน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร.และประยุกต.ศิลป0

มกค. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสนเทศศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมสนเทศศาสตร 

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และ

สนเทศศาสตร  

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร และสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสนเทศศาสตร 

เดิมชื่อสาขาวิชาสนเทศศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร.

มกค. 3



 

 

33. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 



33. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย�  คณะเภสัชศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร�  คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�และสวัสดิการสังคม

คุณวุฒิในระดับต(างๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม(น1อยกว(า 4 ป3 ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท(า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม(น1อยกว(า 2 ป3 ต(อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท(า

3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม(น1อยกว(า 3 ป3 ต(อจากปริญญาโท หรือเทียบเท(า

ม.ฉ.ก. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกายภาพบําบัด

1 ปริญญาเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�

1 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะกายภาพบําบัด

คณะเทคนิคการแพทย*

คณะเภสัชศาสตร*

คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

ม.ฉ.ก. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารภาษาไทยเป<นภาษาที่สอง  สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการสื่อสารภาษาไทยเป<นภาษาที่สอง

ทางภาษาไทย

1 ปริญญาสังคมสงเคราะห�ศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

ทางการบริหารสวัสดิการสังคม

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารสวัสดิการสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

ทางการบริหารสวัสดิการสังคม

คณะสังคมสงเคราะห*ศาสตร*และสวัสดิการสังคม

คณะศิลปศาสตร*

ม.ฉ.ก. 3



 

 

34. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 

 



34. มหาวิทยาลัยหาดใหญ�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต"างๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ"  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม"น,อยกว"า 4 ป. ต"อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท"า

ม.ญ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค,าปลีกและแฟรนไชส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีกและแฟรนไชส�

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ�ระหว"างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

ทางความสัมพันธ�ระหว"างประเทศ

คณะรัฐศาสตร*

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ญ. 2



 

 

35. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 



35. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
           มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะดนตรี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะปรัชญาและศาสนา  คณะวิทยาศาสตร#  คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร#  คณะศึกษาศาสตร#  บัณฑิตวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส#  บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร#  วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร#เน็ต

คุณวุฒิในระดับต-างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม-น2อยกว-า 4 ป4 ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท-า

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม-น2อยกว-า 1 ป4 ต-อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท-า

3. ปริญญาโท หลักสูตรไม-น2อยกว-า 2 ป4 ต-อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท-า

4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม-น2อยกว-า 3 ป4 ต-อจากปริญญาโท หรือเทียบเท-า

มอช. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร#

ทางธุรกิจดนตรี

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวิชาปรัชญา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางวิทยาการโทรคมนาคม

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร# สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร#

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร'

คณะดนตรี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะปรัชญาและศาสนา

มอช. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร# สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร#

ทางคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช2ป4การศึกษา 2557

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร# สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร# สาขาวิชาคอมพิวเตอร#

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร#

ทางคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร# สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม 

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช2ป4การศึกษา 2556

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการให2คําปรึกษา สาขาวิชา (ไม-ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาการให2คําปรึกษา

ทางจิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี

มอช. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร# สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข-ายคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ  

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม 

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร# สาขาวิชาคอมพิวเตอร#

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร#

ทางคอมพิวเตอร#

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุCนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุCนธุรกิจ

ทางภาษาญี่ปุCน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร#

ทางหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห#และจัดการการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการวิเคราะห#และจัดการการลงทุน

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร'

คณะศึกษาศาสตร'

บัณฑิตวิทยาลัย

มอช. 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาองค#การ สาขาวิชาสังคมศาสตร#และพฤติกรรมศาสตร#

ทางการพัฒนาองค#การ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อปริญญาการจัดการดุษฏีบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาองค#การ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนานาชาติ

ระบบการศึกษาทางไกล 

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร#

ทางหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร#

ทางวิชาชีพครู

ระบบการศึกษาทางไกล 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส# สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส#

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร'เน็ต

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส'

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร'

มอช. 5



 

 

36. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 

 



36. มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะการบิน  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น-อยกว#า 4 ป. ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม#น-อยกว#า 2 ป. ต#อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท#า

มวอ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบริหารการบิน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท#องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท#องเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช-ป.การศึกษา 2555 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร�

คณะการบิน

มวอ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 12 วิชาเลือก คือ 

1. การจัดการ 

2. การเงิน 

3. การตลาด 

4. การจัดการธุรกิจระหว#างประเทศ 

5. การบริหารทรัพยากรมนุษย� 

6. การตลาดเพื่อการส#งเสริม 

7. การจัดการสิ่งแวดล-อม 

8. การจัดการโลจิสติกส�และห#วงโซ#อุปทาน 

9. การจัดการโรงแรมแบบบูรณาการ 

10. การจัดการโรงพยาบาล 

11. ธุรกิจจีน 

12. ธุรกิจการบินและการซ#อมบํารุงอากาศยาน 

บัณฑิตวิทยาลัย

มวอ. 3



 

 

37. มหาวิทยาลัยอีสาน  

(เดิมชื่อวิทยาลัยบัณฑติบริหารธุรกิจ) 

 



หมายเหตุ

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาดังกล�าว ได�ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน  ตั้งแต�วันที่ 31 ตุลาคม 2555  ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 715/2555 สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2555

37. มหาวิทยาลัยอีสาน (เดิมชื่อวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร4

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของมหาวิทยาลัยอีสาน  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป; ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

มอส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร4

คณะพยาบาลศาสตร-

มอส. 2



 

 

38. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 

 



38. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น-อยกว%า 4 ป/ ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

ม.อ.อ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการออกแบบ

ทางดิจิทัลมีเดีย

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

ม.อ.อ. 2



 

 

39. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 

 



39. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต(างๆ ของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม(น3อยกว(า 4 ป4 ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม(น3อยกว(า 2 ป4 ต(อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท(า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม(น3อยกว(า 2 ป4 ต(อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท(า

วกส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

(ไม(ระบุสาขาวิชา)

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท(องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท(องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร 4 ป4และหลักสูตรต(อเนื่อง 2 ป4

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

คณะรัฐศาสตร+

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

วกส. 2



 

 

40. วิทยาลัยเชียงราย 

 

 



40. วิทยาลัยเชียงราย
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะแพทย�ตะวันออก  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต&างๆ ของวิทยาลัยเชียงราย  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม&น.อยกว&า 4 ป/ ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท&า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม&น.อยกว&า 5 ป/ ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท&า

วชร. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทย�แผนจีนบัณฑิต ไม&ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการแพทย�แผนจีน

หลักสูตร 5 ป/ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไม&ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร'

คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'

คณะสาธารณสุขศาสตร'

คณะแพทย'ตะวันออก

วชร. 2



 

 

41. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 

 



41. วิทยาลัยเซนต�หลุยส�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะกายภาพบําบัด  คณะจิตวิทยา

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของวิทยาลัยเซนต'หลุยส'  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น/อยกว!า 4 ป1 ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม!น/อยกว!า 2 ป1 ต!อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท!า

ว.ซล. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญากายภาพบําบัดบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต' สาขาวิชา (ไม!ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาประยุกต'

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะจิตวิทยา

คณะกายภาพบําบัด

ว.ซล. 2



 

 

42. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 

 



42. วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของวิทยาลัยเซาธ&อีสท&บางกอก  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น.อยกว!า 4 ป0 ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม!น.อยกว!า 2 ป0 ต!อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท!า

ซ.อ.บ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท!องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท!องเที่ยวและการโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร&ธุรกิจ 

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 4 กลุ!มวิชาเลือก คือ

1. การตลาด 

2. การเป9นผู.ประกอบการ 

3. การจัดการอุตสาหกรรม 

4. การจัดการโลจิสติกส&

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

ซ.อ.บ. 2



 

 

43. วิทยาลัยทองสุข 

 

 



43. วิทยาลัยทองสุข
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของวิทยาลัยทองสุข  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น,อยกว#า 4 ป. ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม#น,อยกว#า 2 ป. ต#อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท#า

ว.ท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู,ที่พูดภาษาอื่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู,พูดภาษาอื่น

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร)

คณะศิลปศาสตร)

ว.ท. 2



 

 

44. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

 

 



44. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น+อยกว#า 4 ป- ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ไฟฟ4ากําลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส7

ทางเทคโนโลยีไฟฟ4า

ทางไฟฟ4ากําลัง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส7

ทางอิเล็กทรอนิกส7

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร7ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร7ธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 2 -



 

 

45. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

 

 



45. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต"างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท�  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม"น/อยกว"า 4 ป1 ต"อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท"า

วทพ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช/ป1การศึกษา 1/2556 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม"ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการ 

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

คณะรัฐศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

วทพ. 2



 

 

46. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

 

 



46. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คุณวุฒิในระดับต&างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต*  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม&น*อยกว&า 4 ป2 ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท&า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม&น*อยกว&า 2 ป2 ต&อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท&า

วทต. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 3 กลุ&มวิชาเอกเลือก คือ 

1. การจัดการธุรกิจ 

2. การจ*ดการสถานพยาบาล 

3. การจัดการโลจิสติกส�และโซ&อุปทาน

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร-

วทต. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช*ป2การศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

วทต. 3



 

 

47. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 

 



47. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐประศาสนศาสตร$

คุณวุฒิในระดับต'างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม'น/อยกว'า 4 ป1 ต'อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม'น/อยกว'า 2 ป1 ต'อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท'า

วทส. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ7าและอิเล็กทรอนิกส$ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส$

ทางเทคโนโลยีไฟฟ7าและอิเล็กทรอนิกส$

ทางเทคโนโลยีไฟฟ7า

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส$ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส$

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส$ 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ7า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร$

ทางวิศวกรรมไฟฟ7า

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทั่วไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

คณะเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

วทส. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภาครัฐ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารการจัดการภาครัฐ

ทางรัฐประศาสนศาสตร$

คณะรัฐประศาสนศาสตร+

วทส. 3



 

 

48. วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

 



48. วิทยาลัยนครราชสีมา
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของวิทยาลัยนครราชสีมา  มีดังนี้

 - ปริญญาโท หลักสูตรไม�น)อยกว�า 2 ป+ ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

วนม. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร1

บัณฑิตวิทยาลัย

วนม. 2



 

 

49. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  

(เดิมชื่อวิทยาลัยลุ่มน้ําปิง) 

 



49. วิทยาลัยนอร�ทเทิร�น (เดิมชื่อวิทยาลัยลุ�มน้ําป�ง)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดล$อม

คุณวุฒิในระดับต(างๆ ของวิทยาลัยนอร�ทเทิร�น  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม(น$อยกว(า 4 ป2 ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท(า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม(น$อยกว(า 5 ป2 ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท(า

- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท(องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท(องเที่ยวและการโรงแรม

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป2ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล$อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอนามัยสิ่งแวดล$อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต การจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการจัดการสุขภาพชุมชน

คณะมนุษยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดล0อม

คณะนิติศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�

- 2 -



 

 

50. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา  

(เดิมชื่อวิทยาลัยเซนท์เทเรซ่า-อินติ) 

 



3. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

50. วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา (เดิมชื่อวิทยาลัยเซนท�เทเรซ�า-อินติ)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร-  คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร-  คณะศึกษาศาสตร-

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต-เทเรซา  มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรผู�ช�วยพยาบาล  หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

วนท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชา

วิชาเอกการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

ไม�ระบุสาขาวิชา

วิชาเอกคอมพิวเตอร-ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร-ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร-

ไม�ระบุสาขาวิชา

วิชาเอกธุรกิจระหว�างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

ไม�ระบุสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรม-

การบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

ไม�ระบุสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการกีฬา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศธุรกิจ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร-

ทางสารสนเทศธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อสาขาวิชาสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะบริหารธุรกิจ

1 เริ่มใช�ป�การศึกษา 2554

มี 5 วิชาเอก คือ

1. การตลาด

2. คอมพิวเตอร-ธุรกิจ

3. ธุรกิจระหว�างประเทศ

4. การจัดการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรม-

การบริการ

5. การจัดการการกีฬา

ปริญญาที่ได�รับ : บริหารธุรกิจบัณฑิต

วนท. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การควบคุมจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการควบคุมจราจรทางอากาศ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรผู�ช�วยพยาบาล ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร-

ทางผู�ช�วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร-

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร-

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร-

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร�

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

วนท. 3



 

 

51. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

 

 



51. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มีดังนี้

 - ปริญญาโท หลักสูตรไม�น+อยกว�า 2 ป- ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

ว.บ.อ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาวะผู+นําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร:

ทางภาวะผู+นําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.บ.อ. 2



 

 

52. วิทยาลัยพิชญบัณฑติ 

 

 



52. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศึกษาศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น0อยกว#า 4 ป2 ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม#น0อยกว#า 5 ป2 ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท#า

พญบ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป2ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศึกษาศาสตร+

คณะบริหารธุรกิจ

พญบ. 2



 

 

53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

 

 



53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศาสนศึกษา

คุณวุฒิในระดับต างๆ ของวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม น,อยกว า 4 ป. ต อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท า

ว.พ.น. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา

ทางศาสนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะศาสนศึกษา

ว.พ.น. 2



 

 

54. วิทยาลัยสันตพล 

 

 



4. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

54. วิทยาลัยสันตพล
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร)

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของวิทยาลัยสันตพล  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 5 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม�น�อยกว�า 1 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

วสพ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลักสูตรต�อเนื่อง  2 ป�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร)

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ป�ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป�ต�อจากปริญญาตรี

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร)

ทางการบริหารการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร(

วสพ. 2



 

 

55. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 

 

 



55. วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของวิทยาลัยอินเตอร%เทคลําปาง  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น,อยกว�า 4 ป. ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

ว.อ.ท. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

เป5ดสอนที่ จ.ลําปาง และศูนย%การศึกษานอกที่ตั้ง

กรุงเทพฯ 

เดิมชื่อสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา-

การจัดการทรัพยากรมนุษย% 

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. การตลาด 

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย% 

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี เป5ดสอนที่ จ.ลําปาง และศูนย%การศึกษานอกที่ตั้ง

กรุงเทพฯ 

คณะบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

ว.อ.ท. 2



 

 

56. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

(เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์) 

 



3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม�น�อยกว�า 3 ป� ต�อจากปริญญาโท หรือเทียบเท�า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม�น�อยกว�า 2 ป� ต�อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท�า

56. สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตร-และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร-

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยนานาชาติ

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของสถาบันการจัดการป4ญญาภิวัฒน-  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น�อยกว�า 4 ป� ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

สกป. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจภัตตาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร-

ทางนวัตกรรมการจัดการเกษตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีน 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการบิน

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

สกป. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอสังหาริมทรัพย-และทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการอสังหาริมทรัพย-และทรัพยากรอาคาร

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากร

กายภาพ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารคนและกลยุทธ-องค-การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารคนและกลยุทธ-องค-การ

เดิมชื่อสาขาวิชากลยุทธ-การบริหารทรัพยากร

มนุษย-และองค-การ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร-

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร-

เริ่มใช�ป�การศึกษา 2555

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร-

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ>นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ>น

ทางภาษาญี่ปุ>นธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

สกป. 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีฟาร-ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร-

ทางการจัดการเทคโนโลยีฟาร-ม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร-

ทางการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหว�างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว�างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยนานาชาติ

สกป. 4



 

 

57. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

 

 



57. สถาบันการเรียนรู�เพื่อปวงชน
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต างๆ ของสถาบันการเรียนรู(เพื่อปวงชน  มีดังนี้

 - ปริญญาโท หลักสูตรไม น(อยกว า 2 ป0 ต อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท า

สรพ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาท(องถิ่นแบบบูรณาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาท(องถิ่นแบบบูรณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

คณะศิลปศาสตร+

สรพ. 2



 

 

58. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

 



58. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ�น
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิในระดับต$างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ-น  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม$น/อยกว$า 4 ป1 ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท$า

สทญ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร7

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจญี่ปุ-น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจญี่ปุ-น

มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. การตลาด 

2. การเงินและการลงทุน 

3. บริหารธุรกิจทั่วไป 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย7แบบญี่ปุ-น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย7แบบญี่ปุ-น

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สทญ. 2



 

 

59. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

 

 



59. สถาบันเทคโนโลยียานยนต�มหาชัย
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยี

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของสถาบันเทคโนโลยียานยนต$มหาชัย  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น+อยกว�า 4 ป- ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม�น+อยกว�า 2 ป- ต�อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท�า

- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต$ สาขาวิชา (ไม�ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยียานยนต$

หลักสูตร 4 ป-และหลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป-

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตร 4 ป-และหลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป-

วิชาเอกการจัดการศูนย$บริการรถยนต$ 

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการ

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. การจัดการธุรกิจยานยนต$ 

2. การจัดการธุรกิจ 

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรต�อเนื่อง 2 ป- 

มี 3 วิชาเอก คือ 

1. การจัดการธุรกิจยานยนต$ 

2. การจัดการอุตสาหกรรม 

3. การจัดการธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยี

- 2 -



 

 

60. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

 

 



60. สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีแห!งสุวรรณภูมิ  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น1อยกว!า 4 ป3 ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม!น1อยกว!า 2 ป3 ต!อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท!า

- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม!ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร-

คณะบริหารธุรกิจ

- 2 -



 

 

61. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

 

 



61. สถาบันเทคโนโลยีแห�งอโยธยา
            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐประศาสนศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต)างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีแห)งอโยธยา  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม)น2อยกว)า 4 ป4 ต)อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท)า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม)น2อยกว)า 2 ป4 ต)อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท)า

สทอ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร ธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม)ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร-

คณะวิทยาศาสตร-

คณะบริหารธุรกิจ

สทอ. 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล2อม สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล2อม

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการปรับอากาศ และการทําความเย็น สาขาวิชา (ไม)ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการปรับอากาศ และการทําความเย็น

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

สทอ. 3



 

 

62. สถาบันรัชต์ภาคย์  

(เดิมชื่อวิทยาลัยรัชต์ภาคย์) 

 



62. สถาบันรัชต�ภาคย� (เดิมชื่อวิทยาลัยรัชต�ภาคย�)
            มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิในระดับต%างๆ ของสถาบันรัชต�ภาคย�  มีดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม%น/อยกว%า 4 ป1 ต%อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%า

2. ปริญญาโท หลักสูตรไม%น/อยกว%า 2 ป1 ต%อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท%า

ส.รภ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท%องเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท%องเที่ยว

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการการท%องเที่ยวและ

การโรงแรม 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสตร�แห%งภูมิป9ญญาสร/างสรรค�เพื่อการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางศาสตร�แห%งภูมิป9ญญาสร/างสรรค�เพื่อการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตร�แห%งภูมิป9ญญาสร/างสรรค�เพื่อการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางศาสตร�แห%งภูมิป9ญญาสร/างสรรค�เพื่อการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

ส.รภ. 2



 

 

63. สถาบันวิทยสิริเมธี 

 

 



63. สถาบันวิทยสิริเมธี
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  สํานักวิชาวิทยาการพลังงาน  สํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล

คุณวุฒิในระดับต#างๆ ของสถาบันวิทยสิริเมธี  มีดังนี้

1. ปริญญาโท หลักสูตรไม#น.อยกว#า 2 ป/ ต#อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท#า

2. ปริญญาเอก หลักสูตรไม#น.อยกว#า 3 ป/ ต#อจากปริญญาโท หรือเทียบเท#า

- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร5

ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร5

ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร5และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร5

ทางวัสดุศาสตร5และวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร5และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร5

ทางวัสดุศาสตร5และวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรนานาชาติ 

สํานักวิชาวิทยาการโมเลกุล

สํานักวิชาวิทยาการพลังงาน

- 2 -



 

 

64. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 

 

 



64. สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ�ค
            มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ

คุณวุฒิในระดับต�างๆ ของสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ(ค  มีดังนี้

 - ปริญญาตรี หลักสูตรไม�น.อยกว�า 4 ป0 ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า

ส.ว.ป. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 3 กลุ�มวิชา คือ

1. กลุ�มวิชาบริหารทั่วไป

2. กลุ�มวิชาการตลาด

3. กลุ�มวิชาการเงินการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร;ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร;ธุรกิจ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร; สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร;

คณะวิทยาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

ส.ว.ป. 2



 

 

65. สถาบันอาศรมศิลป์ 



65. สถาบันอาศรมศิลป�
            มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศึกษาศาสตร�

คุณวุฒิในระดับต!างๆ ของสถาบันอาศรมศิลป'  มีดังนี้

 -  ปริญญาตรี หลักสูตรไม!น,อยกว!า 5 ป/ ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท!า

ส.อ.ศ. 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป/ต!อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศึกษาศาสตร+

ส.อ.ศ. 2


