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ชื่อหนังสือ	 ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมเศึกษา 

	 เอกชนที่	ก.พ.	รับรอง

 

เลข ISBN 978-616-548-086-4 

	 สงวนลิขสิทธิ์	ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537

	 โดย	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 

	 (สำานักงาน	ก.พ.)

พิมพ์ครั้งที่ 1  เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2554

จำ�นวนพิมพ์	 400	เล่ม

เจ�้ของ	 กลุ่มหลักสูตรและคุณวุฒิ	ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

	 สำานักงาน	ก.พ.

พิมพ์ที่ บริษัท	21	เซ็นจูรี่	จำากัด	1,3	ซอย	48	ถนนจรัญสนิทวงศ์	 

	 แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700

	 โทร.	0	2883	0417-8		โทรสาร.	0	2883	0419



เรื่อง	การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรียน	(เวียนกระทรวง	กรม	และจังหวัด)

อ้างถึง	 ๑.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔.๓/ว	๑๔	ลงวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๑

		 ๒.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๐๔.๓/ว	๙	ลงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๔๖

	 ๓.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๑๐๐๘.๑/ว	๓๑	ลงวันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๓

	 ๔.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๑๐๐๘.๑/ว	๙	ลงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๕๔	

สิ่งที่ส่งมาด้วย	คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่	ก.พ.	รับรอง	จำานวน	๑	เล่ม

	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 ๑	 ก.พ.	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการรับรองคุณวุฒิและกำาหนดอัตราเงินเดือน	

ของผู้ได้รับปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ	

และตามหนังสือที่อ้างถึง	 ๒	 สำานักงาน	 ก.พ.	 ได้รวบรวมปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนที่	 ก.พ.	 รับรอง	 จัดทำาเป็นคู่มือเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน	 

แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ	ความแจ้งแล้ว	นั้น

	 เน่ืองจากมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ได้กำาหนดคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งท่ีเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษาเป็นสาขาวิชา	 และทาง	 

ก.พ.	 จึงมีมติให้ยกเลิกการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ตามหนังสือที่อ้างถึง	 ๒	 และให้ใช้ปริญญา

และประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่	 ก.พ.	 รับรอง	 เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแทน	

	 อนึ่ง	 สำาหรับอัตราเงินเดือนตามที่กำาหนดในหนังสือที่อ้างถึง	 ๑	 ๒	 และ	 ๓	 ให้ใช้บังคับถึงวันที่	 ๓๑ 

	มนีาคม	๒๕๕๔	ส่วนอตัราเงนิเดือนตามทีก่ำาหนดในหนงัสอืทีอ่า้งถงึ	๔	ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที	่๑	เมษายน	๒๕๕๔	

เป็นต้นไป

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป	ทั้งนี้	ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร.	๐	๒๕๔๗	๑๙๒๑	–	๗	

โทรสาร	๐	๒๕๔๗	๑๙๒๘

๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๔

ที่	นร	๑๐๐๔.๓/ว๒๑ สำานักงาน	กพ.

ถนนพิษณุโลก	กทม.	๑๐๓๐๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ	ก.พ



ค ำน ำ 
 

เนื่องจากการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่  ก .พ. รับรองแล้ว ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. 
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ ไม่สอดคล้องกับการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                  ส านักงาน ก.พ. จึงได้ปรับปรุงการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรองแล้ว โดยจัดท าบัญชีรายชื่อคุณวุฒิการศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและทาง 
ในระดับปริญญาซึ่งได้อ้างอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๒) และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ชื่อปริญญาให้เป็นระบบและสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาของประเทศไทย ส าหรับคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ได้อ้างอิงจาก
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

  คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนและ  
ก.พ. ได้รับรองแล้วจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีทั้งที่ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
และที่ยังไม่ได้แจ้งเวียนให้ทราบ โดยแบ่งตามรายชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

                    ส าหรับ กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางหลักสูตรแบบมี เงื่อนไขนั้น ส านักงาน ก .พ. ขอให้ส่วนราชการ
ได้โปรดตรวจสอบว่าผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาในปีที่ได้รับการรับรองด้วย 

                    ส านักงาน ก.พ. หวงัเปน็อย่างยิง่ว่า  คู่มือฉบบันี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใชต้ามสมควร  
ซึ่งหากท่านได้พบข้อบกพร่องอันควรแกไ้ข  หรือประสงค์จะให้ค าแนะน า   ส านักงาน ก.พ. ยนิดนี้อมรับ
และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี ้

 
 
 
ส านักงาน ก.พ. 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  10  คณะ   คอื   คณะนิตศิาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะบญัชี     คณะมนษุยศาสตร์     
                  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะศลิปกรรมศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์     และบณัฑิตวทิยาลยั                                                      

                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  มีดงันี ้
                    1.  อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                                      
                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 
                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  
                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท   

1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 มกท. 1 













 





  



 





 





 





 





 





 





 





  




  



 





  



















 






ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2526 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2526 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2531 - 2533 
หลกัสตูรนานาชาติ  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารตรา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารตรา

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์    ทางสื่อสารมวลชน

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2526 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มกท. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์  

และภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางวิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์ - 
และภาพยนตร์

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง  และ-
วิทยโุทรทศัน์

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง-
วิทยโุทรทศัน์  และภาพยนตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  ทางศิลปการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2516 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

 มกท. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์  

และภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางวิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์ - 
และภาพยนตร์

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง  และ-
วิทยโุทรทศัน์

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง-
วิทยโุทรทศัน์  และภาพยนตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  ทางศิลปการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2516 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

 มกท. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจสมยัใหม่
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานานชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร  ทางการบริหารงานบคุคล

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารองค์การและทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนษุย์

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเป็นเจ้าของธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

 มกท. 4 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางความเป็นผู้ประกอบการ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับ 
 U. Of Nebreka-Lincoln 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปี 2545

1 อนปุริญญาบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

 มกท. 5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางความเป็นผู้ประกอบการ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับ 
 U. Of Nebreka-Lincoln 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปี 2545

1 อนปุริญญาบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

 มกท. 5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพื่อการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพื่อการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวา่งประเทศ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทางภาษาไทย

เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

 มกท. 6 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2529 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 - 2533    
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มกท. 7 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2529 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 - 2533    
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มกท. 7 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2533  เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมมลัติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมมลัติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
ทางคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

เดิมชื่อปริญญาศิลปบณัฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 มกท. 8 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบตกแตง่ภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน

เดิมชื่อปริญญาศิลปบณัฑิต ปรับปรุงมาเป็น 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางการออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางทศันศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

 มกท. 9 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบตกแตง่ภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน

เดิมชื่อปริญญาศิลปบณัฑิต ปรับปรุงมาเป็น 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  
ทางการออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางทศันศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

 มกท. 9 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรภาษาไทย 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารธุรกิจบนัเทงิและการผลิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจบนัเทงิและการผลิต

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลกัสตูรภาษาไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

 มกท. 10 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์
ทางการจดัการออกแบบภายใน

11 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต การสื่อสารระหวา่งบคุคล สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการสื่อสารระหวา่งบคุคล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

 มกท. 11 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์
ทางการจดัการออกแบบภายใน

11 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต การสื่อสารระหวา่งบคุคล สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการสื่อสารระหวา่งบคุคล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

 มกท. 11 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด 9 คณะ คอื คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม  คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ  
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรุี  มีดงันี ้
                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา
                    2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)
                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  
                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท

2.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (เดิมชื่อ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

มกธ.1 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด 9 คณะ คอื คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม  คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ  
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรุี  มีดงันี ้
                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา
                    2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)
                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  
                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท

2.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (เดิมชื่อ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

มกธ.1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2552

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

  คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

  คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มกธ.2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์

มกธ.3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์

มกธ.3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการเมืองการปกครอง
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศกึษาทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศกึษาทัว่ไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2549

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ประกาศนียบตัร วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกธ.4 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มกธ.5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มกธ.5 



                       มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ   คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  
          คณะวศิวกรรมศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                     

                        2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                        3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                                                                                                                        

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มจทอ. 1



                       มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ   คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  
          คณะวศิวกรรมศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                     

                        2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                        3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                                                                                                                        

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มจทอ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจชมุชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจชมุชน

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มจทอ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

มจทอ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

มจทอ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

3 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2548

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มจทอ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการพฒันาหลกัสตูรและการสอน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
9 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

มจทอ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการพฒันาหลกัสตูรและการสอน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
9 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

มจทอ. 5



                       มีคณะวชิาทัง้หมด     7   คณะ    คอื      คณะบริหารธุรกิจ       คณะศลิปศาสตร์       คณะเศรษฐศาสตร์      คณะนิเทศศาสตร์

   คณะนิตศิาสตร์      วทิยาลยัสื่อสารการเมือง  และบณัฑิตวทิยาลยั                                                                                         

                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกริก  มีดงันี ้

                       1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค /  อนปุริญญา  

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                       4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

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

มกร.1



                       มีคณะวชิาทัง้หมด     7   คณะ    คอื      คณะบริหารธุรกิจ       คณะศลิปศาสตร์       คณะเศรษฐศาสตร์      คณะนิเทศศาสตร์

   คณะนิตศิาสตร์      วทิยาลยัสื่อสารการเมือง  และบณัฑิตวทิยาลยั                                                                                         

                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกริก  มีดงันี ้

                       1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค /  อนปุริญญา  

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                       4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

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

มกร.1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารงานบคุคล

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงิน

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารงานบคุคล    ทางการบริหาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

มกร.2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

มกร.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

มกร.3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหารทัว่ไป  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2524 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาองักฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ทางสวสัดิการสงัคม   ทางสงัคมสงเคราะห์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา2538 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มกร.4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2524 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพฒันา-
สงัคม

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และ-
การพฒันาสงัคม

เดิมชื่อ สาขาวิชาสวสัดิการสงัคม

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการคลงั
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์

มกร.5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2524 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพฒันา-
สงัคม

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และ-
การพฒันาสงัคม

เดิมชื่อ สาขาวิชาสวสัดิการสงัคม

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการคลงั
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์

มกร.5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางสถิติประยกุต์ทางเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารการเมืองบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการเมืองบรูณาการ
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ    
ทางการบริหารทัว่ไป  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการทอ่งเที่ยวและบนัเทงิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการทอ่งเที่ยวและบนัเทงิ
ทางสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต นิเทศศาสตร์นวตักรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์นวตักรรม   ทางสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์

มกร.6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางบริหารการสื่อสาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

 บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์

มกร.7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางบริหารการสื่อสาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

 บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์

มกร.7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการแรงงานและสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการจดัการแรงงานและสวสัดิการสงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม
ทางการบริหารงานยตุิธรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารองค์การ สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหารองค์การ  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการจดัการทรัพยากร-
และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางนโยบายและการจดัการทรัพยากรและ-
สิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการบริหารงานสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนโยบายและการบริหารงานสงัคม

เดิมชื่อสาขาวิชานโยบายและการวางแผน-
สงัคม

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

มกร.8

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สงัคม สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์สงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิเทศกิจ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิเทศกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1. รับรองเฉพาะรุ่นที่เข้าศกึษาตัง้แต ่    

    ปีการศกึษา 2527 - 2531
2. รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
    ในปีการศกึษา 2532 ( แผน ข )
3. ปีการศกึษา 2533 ไมม่ีผู้ส าเร็จ
    การศกึษา / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
    ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
    ( แผน ก และ แผน ข )

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

มกร.9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สงัคม สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์สงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิเทศกิจ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิเทศกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1. รับรองเฉพาะรุ่นที่เข้าศกึษาตัง้แต ่    

    ปีการศกึษา 2527 - 2531
2. รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
    ในปีการศกึษา 2532 ( แผน ข )
3. ปีการศกึษา 2533 ไมม่ีผู้ส าเร็จ
    การศกึษา / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
    ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
    ( แผน ก และ แผน ข )

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

มกร.9



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   9   คณะ   คอื       คณะจิตวทิยา   คณะนิตศิาสตร์       คณะนิเทศศาสตร์       คณะบริหารธุรกิจ            
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวศิวกรรมศาสตร์        คณะศลิปศาสตร์       คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์      และบณัฑิตวทิยาลยั
                   การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  
                   2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                          

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                   4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

มกบ. 1



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   9   คณะ   คอื       คณะจิตวทิยา   คณะนิตศิาสตร์       คณะนิเทศศาสตร์       คณะบริหารธุรกิจ            
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวศิวกรรมศาสตร์        คณะศลิปศาสตร์       คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์      และบณัฑิตวทิยาลยั
                   การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  
                   2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                          

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                   4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

มกบ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

เดิมชื่อสาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์-
และการโฆษณา

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน    ทางการประชาสมัพนัธ์

เดิมชื่อสาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์-
และการโฆษณา

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน   ทางบริหารการสื่อสาร

คณะจิตวิทยา

  คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

มกบ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการขนสง่ระหวา่งประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2544

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตก่ารศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการขนสง่ระหวา่งประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2544

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตก่ารศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรภาษาองักฤษ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต พาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางพาณิชยนาวี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มกบ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกบ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกบ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

10 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ  ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มกบ. 6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน 
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชามณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

เดิมชื่อสาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายใน

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การภาพยนต์ - วีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนต์ - วีดิทศัน์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลขน   ทางการสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ 
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน 
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชามณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

เดิมชื่อสาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายใน

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การภาพยนต์ - วีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนต์ - วีดิทศัน์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลขน   ทางการสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
ทางการบริหาร   
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ส าหรับนกับริหาร 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิสารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
ทางภมูิสารสนเทศเพื่อการจดัการ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการงานวิศวกรรม   ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาเพื่อการพฒันามนษุย์ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการจิตวิทยาเพื่อการพฒันามนษุย์
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นโยบายสาธารณะและการจดัการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะและการจดัการ

มกบ. 8

                          มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ  คอื คณะบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์และนิเทศศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะการจดัการและการบญัชี   สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์   

คณะมลัตมิีเดยีและดจิิทลัอาร์ต   และบณัฑิตวทิยาลยั

                         การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัคริสเตยีน มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา       

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  4  ปี 
                         3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท 

6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 1



                          มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ  คอื คณะบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์และนิเทศศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะการจดัการและการบญัชี   สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์   

คณะมลัตมิีเดยีและดจิิทลัอาร์ต   และบณัฑิตวทิยาลยั

                         การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัคริสเตยีน มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา       

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  4  ปี 
                         3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท 

6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

       คณะบริหารธุรกิจ

ม.ค.ต. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ทางบริหารธุรกิจ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2543

7 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหาร  ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื่อสารดิจิทลั สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

  คณะวิทยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์

ม.ค.ต. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ทางบริหารธุรกิจ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2543

7 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหาร  ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื่อสารดิจิทลั สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

  คณะวิทยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์

ม.ค.ต. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
เดิมชื่อสาขาวิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545 และปีการศกึษา 2546

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจดัการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค.ต. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะการจัดการและการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.ค.ต. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะการจัดการและการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.ค.ต. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่

1 ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสื่อและบนัเทงิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจดัการสื่อและบนัเทงิ   
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

คณะมัลติมีเดียและดิจิทลัอาร์ต

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ค.ต. 6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการจดัการการพยาบาล

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

หลกัสตูรนานาชาติ

ม.ค.ต. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการจดัการการพยาบาล

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

หลกัสตูรนานาชาติ

ม.ค.ต. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
14 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารการพยาบาล
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

ม.ค.ต. 8

                   มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

7.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 มจพ. 1 



                   มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

7.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 มจพ. 1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการประชาสมัพนัธ์  ทางสื่อสารมวลชน 
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2543  เป็นต้นไป

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 มจพ. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เนื่อง/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป 
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 มจพ. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เนื่อง/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป 
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 มจพ. 3 



          มีคณะวชิาทัง้หมด  2  คณะ   คอื   คณะวทิยาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

          การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัชินวตัร  มีดงันี ้

          1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

               ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

          2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

8.  มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว. 1



          มีคณะวชิาทัง้หมด  2  คณะ   คอื   คณะวทิยาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

          การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัชินวตัร  มีดงันี ้

          1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

               ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

          2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

8.  มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มชว. 2

              มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื   คณะนิเทศศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะปรัชญาและศาสนา  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

              การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของ  มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น  มีดงันี ้       

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                                                                                

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                                                                                       

              2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

              3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

              4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเซนต์จอห์น)

มซจ. 1



              มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื   คณะนิเทศศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะปรัชญาและศาสนา  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

              การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของ  มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น  มีดงันี ้       

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                                                                                

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                                                                                       

              2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

              3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

              4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเซนต์จอห์น)

มซจ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

7 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารการตลาด
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

  คณะนิเทศศาสตร์

มซจ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ  /  รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ  /  รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป 
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มซจ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มซจ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวศิวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มซจ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า

คณะปรัชญาและศาสนา

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มซจ. 6

                มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ    คอื    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ     คณะสตัวแพทยศาสตร์  คณะวทิยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และบณัฑิตวทิยาลยั
                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  มีดงันี ้
                1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (เดิมชื่อ วิทยาลัยมหานคร)

มทม. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ    คอื    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ     คณะสตัวแพทยศาสตร์  คณะวทิยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และบณัฑิตวทิยาลยั
                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  มีดงันี ้
                1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (เดิมชื่อ วิทยาลัยมหานคร)

มทม. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคมี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทม. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

มทม. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

มทม. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

  คณะบริหารธุรกิจ

มทม. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

มทม. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

มทม. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิม ชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

มทม. 6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโลจิสติคส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางเทคโนโลยีโลจิสติคส์
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทม. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโลจิสติคส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางเทคโนโลยีโลจิสติคส์
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทม. 7



                มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะบญัชี   คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบณัฑิตวทิยาลยั    

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัธนบรุี  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

11. มหาวิทยาลัยธนบุรี (เดิมชื่อ วิทยาเทคโนโลยีธนบุรี)

มธร. 1 



                มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะบญัชี   คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบณัฑิตวทิยาลยั    

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัธนบรุี  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

11. มหาวิทยาลัยธนบุรี (เดิมชื่อ วิทยาเทคโนโลยีธนบุรี)

มธร. 1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
การจดัการโลจิสติกส์

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มธร. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร. 3 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   12   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนษุยศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบญัชี     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วทิยาลยันานาชาต ิ  คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   คณะศลิปกรรมศาสตร์   
และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  มีดงันี ้

                    1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                     

12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   12   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนษุยศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบญัชี     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วทิยาลยันานาชาต ิ  คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   คณะศลิปกรรมศาสตร์   
และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  มีดงันี ้

                    1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                     

12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิติศาสตร์  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์        
ทางการโฆษณา  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
ทางการประชาสมัพนัธ์  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการสื่อสารมวลชน   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางวารสารศาสตร์  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์

เดิมชื่อสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารการตลาด   ทางสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

มธบ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   ทางสื่อสารมวลชน

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534  เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   ทางสื่อสารมวลชน

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534  เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
หลกัสตูร 4  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรม

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  
ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร 
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารส านกังาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารส านกังาน

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการเลขานกุาร

มธบ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอตุสาหกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544  เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์

มธบ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอตุสาหกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544  เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์

มธบ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนกลาง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี    
ทางภาษาจีนกลาง   ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา2532 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี    
ทางภาษาจีนธุรกิจ  ทางภาษาจีน

เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาจีนกลาง

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ทางภาษาองักฤษ

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แต ่ปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

มธบ. 6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาการบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการพลงังาน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการพลงังาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธบ. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาการบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการพลงังาน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการพลงังาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธบ. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการเทคโนโลยีอาคาร

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความรู้ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการความรู้

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเว็บ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมเว็บ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มธบ. 8

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์และสถิติ
ทางคอมพิวเตอร์และสถิติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บรูณาการสขุภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบรูณาการสขุภาพและความงาม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มธบ. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์และสถิติ
ทางคอมพิวเตอร์และสถิติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บรูณาการสขุภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบรูณาการสขุภาพและความงาม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มธบ. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจดัการสารสนเทศ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มธบ. 10

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดงประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดงประยกุต์

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ   
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541  เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มธบ. 11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดงประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดงประยกุต์

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ   
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541  เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มธบ. 11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโซ่อปุทานแบบบรูณาการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการโซ่อปุทานแบบบรูณาการ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีในอาคาร สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการเทคโนโลยีในอาคาร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโทรคมนาคม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการโทรคมนาคม
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศอตัโนมตัิเชิงธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศอตัโนมตัิเชิงธุรกิจ
15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการจดัการการศกึษา
16 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

มธบ. 12

                    มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ    คอื     คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศลิปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เดิมชื่อ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

 มนก. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ    คอื     คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศลิปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เดิมชื่อ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

 มนก. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการงานอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มนก. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

 มนก. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

 มนก. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน   ทางภาษาจีนธุรกิจ

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร    ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

 มนก. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
การจดัการภาครัฐและเอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

บัณฑิตวิทยาลัย

 มนก. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
การจดัการภาครัฐและเอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

บัณฑิตวิทยาลัย

 มนก. 5



              มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั       

              การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

               2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

               3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

               4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

14.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (เดิมชื่อ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 

มนช. 1



              มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั       

              การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

               2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

               3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

               4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

14.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (เดิมชื่อ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 

มนช. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

 หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มนช. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี  หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  - สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มนช. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี  หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  - สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มนช. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารและการประเมินโครงการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ-
การสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ-
การสื่อสาร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มนช. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารและการประเมินโครงการ
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มนช. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารและการประเมินโครงการ
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มนช. 5



               มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะศลิปศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด  มีดงันี ้

               1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                         

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค/อนปุริญญา                                   

               2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                  

                                                                                                                        

15.  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  (เดิมชื่อ วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์-แสตมฟอร์ด)

มนชส.  1  



               มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะศลิปศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด  มีดงันี ้

               1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                         

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค/อนปุริญญา                                   

               2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                  

                                                                                                                        

15.  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  (เดิมชื่อ วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์-แสตมฟอร์ด)

มนชส.  1  



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธรุกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร    ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการระบบสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มนชส.  2  

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545-2547

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาไทย 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมชื่อหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มนชส.  3  



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545-2547

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาไทย 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมชื่อหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มนชส.  3  



                             มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ    คอื    คณะจิตวทิยาและการศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร์   คณะศาสนศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                             การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิค  มีดงันี ้

                             1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                                  ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                             2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                                                                                                                        

16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค (เดิมชื่อ วิทยาลัยมิชชั่น)

 ม.น.อ. 1 



                             มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ    คอื    คณะจิตวทิยาและการศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร์   คณะศาสนศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                             การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิค  มีดงันี ้

                             1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                                  ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                             2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                                                                                                                        

16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค (เดิมชื่อ วิทยาลัยมิชชั่น)

 ม.น.อ. 1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการศกึษา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาและการศกึษา
ทางจิตวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการศกึษา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาและการศกึษา   
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

    คณะจิตวิทยาและการศึกษา

    คณะพยาบาลศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.น.อ. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (เดิมชื่อภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ)

 ม.น.อ. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (เดิมชื่อภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ)

 ม.น.อ. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางคริสต์ศาสนศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางคริสต์ศาสนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

คณะศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.น.อ. 4 

                    มีคณะวชิาทัง้หมด   8   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ   คณะบญัชี    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัปทมุธานี มีดงันี ้
                    1.  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    2.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    6.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (เดิมชื่อ วิทยาลัยปทุมธานี)

 ม.ป.ท. 1 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   8   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ   คณะบญัชี    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัปทมุธานี มีดงันี ้
                    1.  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    2.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    6.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (เดิมชื่อ วิทยาลัยปทุมธานี)

 ม.ป.ท. 1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.ป.ท. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี เดิม ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี

1 บญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ม.ป.ท. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี เดิม ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี

1 บญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ม.ป.ท. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 ม.ป.ท. 4 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายมหาชน

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาการบริหาร    ทางการบริหาร

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการระบบสขุภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ป.ท. 5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายมหาชน

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาการบริหาร    ทางการบริหาร

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการระบบสขุภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ป.ท. 5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ

ทางการพฒันาการบริหาร    ทางการบริหาร
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

 ม.ป.ท. 6 

                        มีคณะวชิาทัง้หมด   10   คณะ   คอื      คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ    คณะมนษุยศาสตร์      คณะวทิยาศาสตร์     คณะสงัคมศาสตร์   

 คณะบญัชี   การเงินและการธนาคาร  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค       คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                        การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัพายพั  มีดงันี ้

                        1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                        2.  ประกาศนียบตัรวชิาการผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน ตอ่จากอนปุริญญาพยาบาลและอนามยั

                        3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                             ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                        4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

18.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. 1



                        มีคณะวชิาทัง้หมด   10   คณะ   คอื      คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ    คณะมนษุยศาสตร์      คณะวทิยาศาสตร์     คณะสงัคมศาสตร์   

 คณะบญัชี   การเงินและการธนาคาร  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค       คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                        การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัพายพั  มีดงันี ้

                        1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                        2.  ประกาศนียบตัรวชิาการผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน ตอ่จากอนปุริญญาพยาบาลและอนามยั

                        3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                             ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                        4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

18.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มพย. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2528 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนษุย์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

มพย. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2528 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนษุย์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

มพย. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเลขานกุาร
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ดรุิยศิลป์ สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์
ทางดรุิยางคศิลป์   ทางดรุิยศิลป์

2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญาและศาสนา

4 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

5 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

6 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสื่อสารภาษาองักฤษ   
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์

มพย. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดรุิยศิลป์ สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดรุิยศิลป์   ทางดรุิยางคศิลป์
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพื่อการทอ่งที่ยว สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนัเพื่อการทอ่งที่ยว

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมจีน

มพย. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดรุิยศิลป์ สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์

ทางดรุิยศิลป์   ทางดรุิยางคศิลป์
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพื่อการทอ่งที่ยว สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนัเพื่อการทอ่งที่ยว

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมจีน

มพย. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ทางคอมพิวเตอร์

3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

เดิมชื่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

มพย. 6

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
สถิติประยกุต์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

เดิมชื่อสาขาวิชาสถิติ

มพย. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
สถิติประยกุต์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

เดิมชื่อสาขาวิชาสถิติ

มพย. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา
3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา - มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาสงัคมวิทยาและ-
มานษุยวิทยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาสงัคมวิทยา-มานษุยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

มพย. 8

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อสาขาการเงินและการธนาคาร
เป็นสาขาการเงิน ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 
เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
8 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

มพย. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อสาขาการเงินและการธนาคาร
เป็นสาขาการเงิน ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 
เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
8 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

มพย. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทวศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ  

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางคริสต์ศาสนศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางปรัชญา

เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์

1 อนปุริญญาพยาบาลและอนามยั - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและอนามยั

2 ประกาศนียบตัรวิชาการผดงุครรภ์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดงุครรภ์

หลกัสตูร 6 เดือน ตอ่จากอนปุริญญา
พยาบาลและอนามยั เดิมก าหนดอตัรา
เงินเดือนระดบั 2 ขัน้ 2,625 บาท 
ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมชื่อวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลและผดงุครรภ์

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

มพย. 10

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2526 เป็นต้นไป 

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ   ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดรุิยศิลป์ สาขาวิชาดรุิยศาสตร์ 
ทางดรุิยศิลป์    ทางดนตรี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มพย. 11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2526 เป็นต้นไป 

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ   ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดรุิยศิลป์ สาขาวิชาดรุิยศาสตร์ 
ทางดรุิยศิลป์    ทางดนตรี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มพย. 11



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ    คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
                                                                                                                        

19.  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (เดิมชื่อ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

 ม.ฟ.อ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ    คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
                                                                                                                        

19.  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (เดิมชื่อ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

 ม.ฟ.อ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.ฟ.อ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ   ทางภาษาจีน

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ   ทางภาษาญี่ปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ม.ฟ.อ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ   ทางภาษาจีน

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ   ทางภาษาญี่ปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ม.ฟ.อ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

คณะนิเทศศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ฟ.อ. 4

                มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื    คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคกลาง  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง (เดิมชื่อ วิทยาลัยภาคกลาง)

ม.ภ.ก. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื    คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคกลาง  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง (เดิมชื่อ วิทยาลัยภาคกลาง)

ม.ภ.ก. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตใ่นปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2  ปี/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2532 
เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ภ.ก. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ม.ภ.ก. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ม.ภ.ก. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารอดุมศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.ก. 4

                มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ   คอื     คณะนิเทศศาสตร์      คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์      คณะนิตศิาสตร์     

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                3.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ม.ภ.น. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ   คอื     คณะนิเทศศาสตร์      คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์      คณะนิตศิาสตร์     

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                3.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ม.ภ.น. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2540 และ 2541 และ
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

   คณะนิเทศศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

ม.ภ.น. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 2546 และ
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ภ.น. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 2546 และ
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ภ.น. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ม.ภ.น. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 5



                         มีคณะวชิาทัง้หมด  9   คณะ    คอื      คณะนิเทศศาสตร์      คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์      

คณะนิตศิาสตร์     คณะศลิปกรรมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะศกึษาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั                                                                                                                    

                         การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัโยนก  มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือหลกัสตูร  2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /      

                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

22.  มหาวิทยาลัยโยนก (เดิมชื่อ วิทยาลัยโยนก)

ย.น. 1 



                         มีคณะวชิาทัง้หมด  9   คณะ    คอื      คณะนิเทศศาสตร์      คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์      

คณะนิตศิาสตร์     คณะศลิปกรรมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะศกึษาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั                                                                                                                    

                         การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัโยนก  มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือหลกัสตูร  2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /      

                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

22.  มหาวิทยาลัยโยนก (เดิมชื่อ วิทยาลัยโยนก)

ย.น. 1 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 
2548 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

 คณะนิเทศศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  (เดิมชื่อ คณะบริหารธุรกิจ)

ย.น. 2 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อจากเดิม ปริญญาบริหารธุรกิจ-
บณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร
ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (เดิมชื่อ คณะศิลปศาสตร์)

ย.น. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อจากเดิม ปริญญาบริหารธุรกิจ-
บณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร
ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (เดิมชื่อ คณะศิลปศาสตร์)

ย.น. 3 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาองค์การ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาองค์การ   ทางจิตวิทยา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ  ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารท้องถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารท้องถิ่น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ย.น. 4 

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา ณ อาคารอมรธานี
กรุงเทพมหานคร  เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2543 - 2544

3 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ย.น. 5 



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา ณ อาคารอมรธานี
กรุงเทพมหานคร  เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2543 - 2544

3 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ย.น. 5 



              มีคณะวชิาทัง้หมด   30   คณะ   คอื     คณะเทคนิคการแพทย์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารศาสตร์  คณะบญัชี   

 คณะพยาบาลศาสตร์     คณะแพทยศาสตร์   คณะทศันแพทยศาสตร์  คณะการแพทย์แผนตะวนัออก   คณะเภสชัศาสตร์    คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

คณะนิตศิาสตร์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะศกึษาศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะศลิปกรรม   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ   คณะวทิยาศาสตร์     

คณะวทิยาศาสตร์และคณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์    คณะเศรษฐศาสตร์และศลิปศาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบริการ   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม    วทิยาลยัดนตรี   วทิยาลยันานาชาต ิ  สถาบนัการบิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

คณะกายภาพบ าบดั  และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัรังสติ   มีดงันี ้

               1. อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /   

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

               3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               5. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               6. ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1 ปี ตอ่ปริญญาตรี (5 ปี) 

23. มหาวิทยาลัยรังสิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยรังสิต)

มรส. 1



              มีคณะวชิาทัง้หมด   30   คณะ   คอื     คณะเทคนิคการแพทย์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารศาสตร์  คณะบญัชี   

 คณะพยาบาลศาสตร์     คณะแพทยศาสตร์   คณะทศันแพทยศาสตร์  คณะการแพทย์แผนตะวนัออก   คณะเภสชัศาสตร์    คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  

คณะนิตศิาสตร์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะศกึษาศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะศลิปกรรม   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ   คณะวทิยาศาสตร์     

คณะวทิยาศาสตร์และคณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์    คณะเศรษฐศาสตร์และศลิปศาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบริการ   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม    วทิยาลยัดนตรี   วทิยาลยันานาชาต ิ  สถาบนัการบิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

คณะกายภาพบ าบดั  และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัรังสติ   มีดงันี ้

               1. อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /   

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

               3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               5. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               6. ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1 ปี ตอ่ปริญญาตรี (5 ปี) 

23. มหาวิทยาลัยรังสิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยรังสิต)

มรส. 1



               7. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

               8. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (5 ปี)  

               9. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากปริญญาโท 

มรส. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   
ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนตร์และวีดิทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

  คณะเทคนิคการแพทย์

คณะนิเทศศาสตร์

มรส. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   
ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนตร์และวีดิทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

  คณะเทคนิคการแพทย์

คณะนิเทศศาสตร์

มรส. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
วารสารศาสตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

เดิมชื่อสาขาวิชาการหนงัสือพิมพ์

9 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

10 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สารนิเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางสารนิเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาการจดัการ
สารสนเทศ

11 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการตลาด   ทางสื่อสารมวลชน

12 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการแสดง   ทางสื่อสารมวลชน

13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

มรส. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินการธนาคาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการลงทนุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการลงทนุ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินการธนาคาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการลงทนุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการลงทนุ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและ
อตุสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมบริการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรม

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
การจดัการอตุสาหกรรม

มรส. 6



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

20 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2542 เป็นต้นไป

21 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

22 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต นวตักรรมการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางนวตักรรมการเป็นผู้ประกอบการ

มรส. 7



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

1 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการจดัการพยาบาล

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะบริหารศาสตร์

คณะบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มรส. 8

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สายตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สายตา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนตะวนัออก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนตะวนัออก

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทศันแพทยศาสตร์

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มรส. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สายตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สายตา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนตะวนัออก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนตะวนัออก

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทศันแพทยศาสตร์

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มรส. 9



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการงานวิศวกรรมศาสตร์และ-
เทคโนโลยี

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี    ทางวิศวกรรมเคมี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังานทดแทน

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

มรส. 10

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มรส. 11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มรส. 11



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย   ทางคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มรส. 12

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาระบบสองภาษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาระบบสองภาษา

คณะศึกษาศาสตร์

มรส. 13



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาระบบสองภาษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาระบบสองภาษา

คณะศึกษาศาสตร์

มรส. 13



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางการจดัการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว   ทางบริหารธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญี่ปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุ่ น

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ทางภาษาไทย

เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาไทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

คณะศิลปศาสตร์

มรส. 14

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต แฟชัน่ดีไซน์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางแฟชัน่ดีไซน์    ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรม

มรส. 15



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต แฟชัน่ดีไซน์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางแฟชัน่ดีไซน์    ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์ 
ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรม

มรส. 15



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต เครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม    
ทางเครื่องเคลือบดินเผา

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    
ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   
ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปภาพถ่าย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    
ทางศิลปภาพถ่าย

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    
ทางศิลปภาพพิมพ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

13 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์

มรส. 16

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์    ทางออกแบบภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยี
ทางอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรม
เกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรมเกษตร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

มรส. 17



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์    ทางออกแบบภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยี
ทางอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรม
เกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรมเกษตร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

มรส. 17



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีประยกุต์     ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อปุกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์
ทางอปุกรณ์ชีวการแพทย์

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มรส. 18

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจด้านการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุกิจด้านการเงิน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

มรส. 19



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจด้านการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุกิจด้านการเงิน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

มรส. 19



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จีนในระบบเศรษฐกิจโลก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนในระบบเศรษฐกิจโลก

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม  ธุรกิจและการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม  ธุรกิจและการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

1 ปริญญาดนตรีบณัฑิต  - สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์
ทางการดนตรี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการ
บริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการทอ่งเที่ยว-
และการโรงแรม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยนานาชาติ

มรส. 20

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางนกับนิ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิพาณิชย์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนกับนิพาณิชย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรุักษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรม
และชมุชน

สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการอนรุักษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมและชมุชน

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางนวตักรรมการออกแบบ

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

สถาบันการบิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มรส. 21



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชา
การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางนกับนิ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิพาณิชย์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนกับนิพาณิชย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรุักษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรม
และชมุชน

สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการอนรุักษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมและชมุชน

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางนวตักรรมการออกแบบ

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป

สถาบันการบิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มรส. 21



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารธุกิจ   ทางการเป็นผู้ประกอบการ

2 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต นวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางนวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2535 เป็นต้นไป
หลกัสตูรส าหรับนกับริหาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารัฐกิจ 
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกายภาพบ าบัด

มรส. 22

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ-

สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รัองรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 
ปีการศกึษา 2545 เป็นการเฉพาะราย

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์
ทางดนตรี

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมืองและชนบท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการออกแบบชมุชนเมืองและชนบท

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

มรส. 23



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ-

สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รัองรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 
ปีการศกึษา 2545 เป็นการเฉพาะราย

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์
ทางดนตรี

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมืองและชนบท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการออกแบบชมุชนเมืองและชนบท

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

มรส. 23



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์

ส านกัวเิทศสมัพนัธ์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

                  2. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                 

                  3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท                                                                                 

24.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เดิมชื่อ วิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

มรบ. 1



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์

ส านกัวเิทศสมัพนัธ์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

                  2. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                 

                  3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท                                                                                 

24.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เดิมชื่อ วิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

มรบ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร   ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ   ทางการบริหาร

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรบ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มรบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี   
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มรบ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสมัพนัธ์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

ส านักวิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มรบ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการบนิ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ปีการศกึษา 2549 เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

7 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการบนิ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ปีการศกึษา 2549 เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

7 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 5



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   

คณะศลิปศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัราชธานี มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                   2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                   3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

25. มหาวิทยาลัยราชธานี (เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี)

 มรธ. 1



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   

คณะศลิปศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัราชธานี มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                   2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                   3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

25. มหาวิทยาลัยราชธานี (เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี)

 มรธ. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2539

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 มรธ. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มรธ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มรธ. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาปฐมวยั

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองท้องถิ่น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

คณะศิลปศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

 มรธ. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

 มรธ. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

 มรธ. 5



                       มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื        คณะบริหารธุรกิจ        คณะนิตศิาสตร์        คณะเศรษฐศาสตร์        คณะวศิวกรรมศาสตร์

     คณะนิเทศศาสตร์       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       คณะสาธารณสขุศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ   มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           
                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2   ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                             

                       4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

26.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

 มว. 1



                       มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื        คณะบริหารธุรกิจ        คณะนิตศิาสตร์        คณะเศรษฐศาสตร์        คณะวศิวกรรมศาสตร์

     คณะนิเทศศาสตร์       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       คณะสาธารณสขุศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                       การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ   มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           
                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2   ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                             

                       4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

26.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

 มว. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ 
ทางการจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ 
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มว. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

 มว. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี / 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

 มว. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2531 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มว. 4

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมก่อสร้าง
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มว. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมก่อสร้าง
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เนื่อง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2541 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มว. 5



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 มว. 6

                  มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ  คอื     ส านกัวชิาการสื่อสาร     วทิยาลยัศลิปและวทิยาศาสตร์     และส านกัวชิาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์  (ประเทศไทย)  มีดงันี ้

                  1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                 

                  2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                                             

                                                                                                                        

27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์  (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. 1



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ  คอื     ส านกัวชิาการสื่อสาร     วทิยาลยัศลิปและวทิยาศาสตร์     และส านกัวชิาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

                  การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์  (ประเทศไทย)  มีดงันี ้

                  1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                 

                  2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                                             

                                                                                                                        

27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์  (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. 1



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารด้วยสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารด้วยสื่อ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางสื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารด้วยสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารด้วยสื่อ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(จิตวิทยา)

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2546 เป็นต้นไป

ส านักวิชาการสื่อสาร

วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร์

ม.ว.ท. 2

ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545  เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545  เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2544  เป็นต้นไป

ส านักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 3



ล าดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545  เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2545  เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตป่ีการศกึษา  2544  เป็นต้นไป

ส านักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 3



                        มีคณะวชิาทัง้หมด  11    คณะ  คอื  คณะนิตศิาสตร์   คณะรัฐศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาเขตวชัรพล  คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์  วทิยาลยัการศกึษาผา่นระบบเครือข่าย   และบณัฑิตวทิยาลยั

                        การรับรองคณุวฒุิในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี 

                    3.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท   

28.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)

มท. 1




