
                       7. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ  มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะ และที่ระบุคณะวิชาอีก 2 คณะ คือคณะวิทยาการจัดการ  และบัณฑิตวิทยาลัย

                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,220  บาท

29. กระทรวงศึกษาธิการ

                           คณะศึกษาศาสตร  และคณะสถาปตยกรรมศาสตร     

                           คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนาฏศิลปและดุริยางค  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร 
                           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรม  คณะศิลปศาสตร  

                       ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ดังนี้
                       1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน

                       4. กรมอาชีวศึกษา  / สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                       5. วิทยาลัยชางกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
                       6. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะและที่ระบุคณะวิชาทั้งหมด14  คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร  คณะคหกรรมศาสตร  

                       2. กรมพลศึกษา
                       3. วิทยาลัยชุมชน            

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีดังนี้

                           อันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท
                       1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                       2. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  หรืออนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
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                            ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                       3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรอยางอื่น  ที่มีหลักสูตรไมนอยกวา  2  ป

                       7. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320 บาท

                       5. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร
                            ไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                       6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือน

                       8. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโทหรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

                           ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
                           อันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                           มัธยมศึกษาปที่ 4 (สายวทิย-คณิต)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท
                       4. ปริญญาตรี  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศกรรมศาสตร หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป 

                           ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือไมนอยกวา  4  ป  ตอจาก
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

การดูแลเด็กและผูสูงอายุ คหกรรมศาสตร, การดูแลเด็กและผูสูงอายุ

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ธุรกิจอาหาร คหกรรมศาสตร, ธุรกิจอาหาร

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเชื่อมอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางเชื่อมอุตสาหกรรม

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส,
ชางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรมเซรามิก ชางอุตสาหกรรม, ชางอุตสาหกรรมเซรามิก

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การจัดการ บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การจัดการ

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การโรงแรมและการทองเที่ยว

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
คอมพิวเตอรธุรกิจ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,

ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง นันทนาการ การศึกษา, นันทนาการ

2 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา

3 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา,
รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา

4 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการธุรกิจเทนนิส บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจเทนนิส

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย บริหารธุรกิจ,
การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการธุรกิจวายน้ํา บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจวายน้ํา

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

กรมพลศึกษา

วิทยาลัยชุมชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารงานนันทนาการ-

ในสถานประกอบการ
บริหารธุรกิจ,
การบริหารงานนันทนาการ-
ในสถานประกอบการ

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร, การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารศูนยสุขภาพ การบริหารศูนยสุขภาพ

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี พณิชยการ, การบัญชี

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขับรองสากล ดุริยางคศิลป, ขับรองสากล

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมี, เคมีปฏิบัติการ

14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แจสดานซ นาฏศิลป, แจสดานซ

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสรางเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง,
ชางกอสรางเพื่อการบูรณะโบราณสถาน

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธาเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา,
ชางโยธาเพื่อการบูรณะโบราณสถาน

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางศิลปกรรมเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
ชางศิลปกรรมเพื่อการบูรณะโบราณสถาน

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ, 
ชางสํารวจเพื่อการบูรณะโบราณสถาน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดนตรีสากล การดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคภาพพิมพ ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
เทคนิคภาพพิมพ

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ, ธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วารสารและการประชาสัมพันธ วารสารศาสตร,
วารสารและการประชาสัมพันธ

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตรความปลอดภัย วิทยาศาสตรความปลอดภัย

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมทองเที่ยว

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรและเทคโนโลยี การเกษตร, เกษตรและเทคโนโลยี
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เกษตรศาสตร การเกษตร, เกษตรศาสตร

กรมอาชีวศึกษา / สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร, อาหารและโภชนาการ

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาประมง

แปรรูปสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, แปรรูปสัตวน้ํา

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

พณิชยการ พณิชยการ

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปกรรม ศิลปกรรม

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การทองเที่ยว

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรม บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การโรงแรม

12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,
การโรงแรมและการทองเที่ยว
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,

ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ เคมี, เคมีสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เทคโนโลยีสิ่งทอ สิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสิ่งทอ

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การกอสราง ชางโยธา, ชางอุตสาหกรรม, ชางกอสราง

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การตอเรือ ชางอุตสาหกรรม, การตอเรือ

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การพิมพ ชางอุตสาหกรรม, การพิมพ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เครื่องกล ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, เครื่องกล

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เครื่องมือกลและซอมบํารุง ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
เครื่องมือกลและซอมบํารุง

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
โลหะการ ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ, 

ชางกลโลหะ, โลหะการ
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แวนตาและเลนส ชางอุตสาหกรรม, แวนตาและเลนส

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการบริการรถยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีการบริการรถยนต

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีรถยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
เทคโนโลยีรถยนต

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แพทยแผนโบราณแบบประยุกต แพทยแผนโบราณแบบประยุกต
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เกษตรศาสตร การเกษตร, เกษตรศาสตร

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชางกลเกษตร การเกษตร, ชางเครื่องกล, ชางกลเกษตร

31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การเกษตร,
เทคโนโลยีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีภูมิทัศน การเกษตร, เทคโนโลยีภูมิทัศน

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การเกษตร, สิ่งแวดลอม, 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร การเกษตร, ธุรกิจเกษตร

36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวรักษ การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล, สัตวรักษ

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

การโรงแรม คหกรรมศาสตร, การโรงแรม

41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ คหกรรมศาสตร, คหกรรมธุรกิจ

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรทั่วไป

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร, การอาหาร,

อาหารและโภชนาการ
45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร, การอาหาร,

อุตสาหกรรมอาหาร
46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
การทอผาไหมและผาพื้นเมือง ชางอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ,

การทอผาไหมและผาพื้นเมือง
47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
การพิมพ ชางอุตสาหกรรม, การพิมพ

48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เคมีปฏิบัติการ ชางอุตสาหกรรม, เคมี, เคมีปฏิบัติการ

49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เคมีสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม, เคมี, เคมีสิ่งทอ

50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม, ชางเขียนแบบ, 
ชางเขียนแบบเครื่องกล

52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเครื่องมือวัดและควบคุม-
ในอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรม, 
ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟา,
ชางเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม, ชางเคหภัณฑ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางตอเรือ ชางอุตสาหกรรม, ชางตอเรือ

55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการผลิต ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางเทคนิคการผลิต

56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการหลอ ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ,
ชางเทคนิคการหลอ

57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางเทคนิคไฟฟากําลัง

58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคโลหะ ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ,
ชางเทคนิคโลหะ

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต,
ชางเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคแวนตาและเลนส ชางอุตสาหกรรม, ชางเทคนิคแวนตาและ
เลนส

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม, สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางโยธา ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, 
ชางอิเล็กทรอนิกส

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร ชางอุตสาหกรรม, ชางเหมืองแร, 
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร

69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง ชางอุตสาหกรรม, 
เทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

เดิมชื่อสาขาการทอผาไหมและผาพื้นเมือง

70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีโทรคมนาคม ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา,
ชางโทรคมนาคม, เทคโนโลยีโทรคมนาคม

72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีปโตรเลียม ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีปโตรเลียม

73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยียาง ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยียาง
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74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม, สิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอ

75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี ชางอุตสาหกรรม, เคมี, ปโตรเคมี

76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางไฟฟา, เมคคาทรอนิกส

77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ชางอุตสาหกรรม, 
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การเงินและการธนาคาร

80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การจัดการงานบุคคล

81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจคาปลีก บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
การจัดการธุรกิจคาปลีก

82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี
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84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การประชาสัมพันธ บริหารธุรกิจ,  การประชาสัมพันธ

85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการคาระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, พณิชยการ,
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจประกันภัย บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, ธุรกิจประกันภัย

89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม บริหารธุรกิจ, ธุรกิจโรงแรม

90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจสถานพยาบาล บริหารธุรกิจ, ธุรกิจสถานพยาบาล

91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาประมง

การจัดการธุรกิจประมง การเกษตร, การประมง,
การจัดการธุรกิจประมง
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94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาประมง
การเดินเรือ การเกษตร, การประมง, การเดินเรือ

95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาประมง

เครื่องมือประมง การเกษตร, การประมง, เครื่องมือประมง

96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาประมง

ชางประมง การเกษตร, การประมง, ชางประมง

97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาประมง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมง การเกษตร, การประมง,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประมง

98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพ-
อัญมณีและเครื่องประดับ

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพ-
อัญมณีและเครื่องประดับ

100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบตกแตง ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบตกแตง

102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบผลิตภัณฑ

103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบพาณิชยศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
การออกแบบพาณิชยศิลป
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104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา

105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เครื่องประดับอัญมณี ศิลปกรรม, เครื่องประดับอัญมณี

106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย ศิลปกรรม, จิตรกรรม, จิตรกรรมไทย

107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมสากล ศิลปกรรม, จิตรกรรม, จิตรกรรมสากล

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ชางทองหลวง ศิลปกรรม, ชางทองหลวง

109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคการทําตนแบบและ-
การหลอเครื่องประดับอัญมณี

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
เทคนิคการทําตนแบบและ-
การหลอเครื่องประดับอัญมณี

110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคนิคเครื่องจักรกลและเครื่องประดับ-
อัญมณี

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
เทคนิคเครื่องจักรกลและเครื่องประดับอัญมณี

111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีการถายภาพและ
วีดีทัศน

ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, ชางภาพ,
เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน

112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมไทย ศิลปกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมไทย

113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมสากล ศิลปกรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรม
สากล
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114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม
พิมพสกรีน ศิลปกรรม, พิมพสกรีน

115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม

118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการธุรกิจทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ, ภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ

121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

การประมง การเกษตร, การประมง

122 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร การเกษตร, ธุรกิจเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
124 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล

125 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ คหกรรม, การอาหาร, อาหารและโภชนาการ

126 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม, ชางเคหภัณฑ

127 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจการโรงแรม บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการโรงแรม

128 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การโรงแรมและบริการ บริหารธุรกิจ, การโรงแรมและบริการ

129 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

130 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม

131 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง การบัญชี การศึกษา, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

132 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง โยธา การศึกษา, โยธา, วิศวกรรมศาสตร หลกัสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

133 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง สถาปตยกรรม การศึกษา, สถาปตยกรรมศาสตร,
สถาปตยกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ตอจาก ปวส.

134 ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เงินเดือนเทาปริญญาตรี

ศธ. - 19



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เงินเดือนเทาปริญญาตรี

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ-
โทรคมนาคม

การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ การศึกษา, วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมอุตสาหการ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชางทองหลวง ศิลปกรรม, ชางทองหลวง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการวัดคุม

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส

วิทยาลัยชางกลปทุมวัน / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การถายภาพและภาพยนตร ชางภาพ, การถายภาพและภาพยนตร หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารงานคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร, 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การพิมพ ชางพิมพ, การพิมพ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตรสนเทศ คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรสนเทศ

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมี, เคมีปฏิบัติการ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีสิ่งทอ เคมี, เคมีสิ่งทอ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ เคมี, เคมีอุตสาหการ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล,
ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะ ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะวิทยา ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ, ชางโลหะวิทยา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,
เทคนิคคอมพิวเตอร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม, เทคนิคสถาปตยกรรม หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางเทคนิคสถาปตยกรรม หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4

(สายวิทย-คณิต)
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ, สิ่งทอ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเสื้อผา คหกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร, อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหการ ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
เทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑเสื้อผา คหกรรมศาสตร, ผลิตภัณฑเสื้อผา

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟา ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, ไฟฟา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทย)

วิทยาศาสตรสุขภาพ, การแพทยแผนไทย เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทยประยุกต)

31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตรสุขภาพ
(การแพทยแผนไทยประยุกต)

วิทยาศาสตรสุขภาพ,
การแพทยแผนไทยประยุกต

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(การแพทยแผนไทย)

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปะการถายภาพ ชางภาพ, ศิลปะการถายภาพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมภายใน หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบการผลิต หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบสิ่งทอ, สิ่งทอ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบเสื้อผา ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเสื้อผา

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อาหารและโภชนาการ

41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟา, 
ชางอิเล็กทรอนิกส, อิเล็กทรอนิกส

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาปที่ 4
(สายวิทย-คณิต)

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อุตสาหกรรมอาหาร

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

การถายภาพและภาพยนตร ชางอุตสาหกรรม, ชางภาพ,
การถายภาพและภาพยนตร

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

การพิมพ ชางอุตสาหกรรม, ชางพิมพ, การพิมพ
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45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายชางอุตสาหกรรม
การเหมืองแร ชางอุตสาหกรรม, การเหมืองแร

46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

เครื่องกลเรือ ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, เครื่องกลเรือ

47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางกลเกษตร ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, 
ชางกลโรงงาน, ชางกลเกษตร

48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน

49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางกอสราง

50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล 

51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางจักรกลหนัก ชางอุตสาหกรรม, ชางเครื่องกล, 
ชางกลโรงงาน, ชางจักรกลหนัก

52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางทอและประสาน ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางทอและประสาน

53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม, สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ
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55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายชางอุตสาหกรรม
ชางแมพิมพอัญมณี ชางอุตสาหกรรม, ชางแมพิมพอัญมณี

56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางยนต ชางอุตสาหกรรม, ชางยนต

57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางโยธา ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา

58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางโลหะ ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะ

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม, ชางโยธา, ชางสํารวจ

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ชางอุตสาหกรรม, 
ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

เทคนิคคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร,
เทคนิคคอมพิวเตอร

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางกลโรงงาน,
เทคนิคอุตสาหกรรม

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสิ่งทอ, สิ่งทอ

64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเสื้อผา คหกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายชางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร, ชางอุตสาหกรรม, 

อุตสาหกรรมเกษตร,
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

นิเทศศิลป ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป

67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ไฟฟา ชางไฟฟา, ชางอุตสาหกรรม, ไฟฟา

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

โลหะวิทยา ชางโลหะ, ชางอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา

69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอุตสาหกรรม, 
อิเล็กทรอนิกส

71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายชางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ชางอุตสาหกรรม, เครื่องปนดินเผา,
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา

72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

การจัดการธุรกิจเกษตร การเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร

73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

การประมง การเกษตร, การประมง

74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการอาหาร การเกษตร, เทคโนโลยีการอาหาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายวิชาเกษตรศาสตร
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ชางเครื่องกล, เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน

77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

ประมง การเกษตร, ประมง

78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

สัตวรักษ การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล, สัตวรักษ

80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาเกษตรศาสตร

สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาคหกรรมศาสตร

การบริหารงานคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร, 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ครอบครัวศึกษา คหกรรมศาสตร, ครอบครัวศึกษา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตรสนเทศ คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรสนเทศ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายวิชาคหกรรมศาสตร
อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร, การอาหาร,

อาหารและโภชนาการ
หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาคหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร, การอาหาร,
อุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การโฆษณา

88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเงิน บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การเงิน

89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการ บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การจัดการ

90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด

92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายวิชาบริหารธุรกิจ
การบัญชี บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การบัญชี

96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม บริหารธุรกิจ, การโรงแรม หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

ประเมินราคาทรัพยสิน บริหารธุรกิจ, ประเมินราคาทรัพยสิน

102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาธุรกิจ บริหารธุรกิจ, ภาษาธุรกิจ

103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม

104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาศิลปกรรม

จิตรกรรมไทย ศิลปกรรม, จิตกรรมไทย
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105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สายวิชาศิลปกรรม
ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม

106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาศิลปกรรม

ประติมากรรมไทย ศิลปกรรม, ประติมากรรมไทย

107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาศิลปกรรม

ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาศิลปกรรม

หัตถศิลป ศิลปกรรม, หัตถศิลป

109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาบริหารธุรกิจ

การโฆษณา บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การโฆษณา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร, 

พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรทั่วไปธุรกิจงานประดิษฐ คหกรรมศาสตร, 
คหกรรมศาสตรทั่วไปธุรกิจงานประดิษฐ

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร, คหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร, ผาและเครื่องแตงกาย

คณะเกษตรศาสตร

คณะคหกรรมศาสตร
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4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร,

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร, การอาหาร,

อาหารและโภชนาการ
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก วิศวกรรมศาสตร, วัสดุศาสตร,
เทคโนโลยีพลาสติก

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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12 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ

13 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

14 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

15 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

16 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

17 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ,
การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

18 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม วิศวกรรมอุตสาหการ, 
การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

19 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, เคมี, เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
21 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,

เทคโนโลยีเครื่องกล
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเซรามิก

24 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีโทรคมนาคม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

ศธ. - 33



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีสิ่งทอ,

สิ่งทอ, เทคโนโลยีผลิตภัณฑสิ่งทอ
26 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

เทคโนโลยีไฟฟา
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

27 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ วิศวกรรมศาสตร, 
เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

28 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีโยธา

หลักสตูรตอเนื่อง 2 ป

29 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีเสื้อผา หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
30 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร,

เทคโนโลยีเหมืองแร
หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

31 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
32 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,

เทคโนโลยีอุตสาหการ
33 ประกาศนียบัตรบัณฑติ เทคนิคศึกษา เทคนิคศึกษา หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
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3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนและ-

วิทยุกระจายเสียง
สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการพิมพ เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ดนตรีสากล การดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปไทย การศึกษา, การดนตรี, คีตศิลปไทย หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปสากล การศึกษา, การดนตรี, คีตศิลปสากล หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคไทย การศึกษา, การดนตรี, ดุริยางคไทย หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคสากล การศึกษา, การดนตรี, ดุริยางคสากล หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทย การศึกษา, นาฏศิลปไทย หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปสากล การศึกษา, นาฏศิลปสากล หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรนานาชาติ

คณะนาฏศิลปและดุริยางค

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา บริหารธุรกิจ, ธุรกิจศึกษา

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ บริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ, ระบบสารสนเทศ

10 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมชื่อสาขาวิชาเคมีวิเคราะห

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี, เคมีวิเคราะห หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเล การประมง, วิทยาศาสตรทางทะเล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดินและน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมดินและน้ํา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร,
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตร, การอาหาร,
วิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมี
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, เคมี, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องนุงหม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องนุงหม เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเสื้อผา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลาสติก
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,

วิศวกรรมสํารวจ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเสนใยสังเคราะห วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งทอ,

วิศวกรรมเสนใยสังเคราะห
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ การจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องหนัง ศิลปกรรม, เครื่องหนัง หลักสูตร 4 ป
เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต

คณะศิลปกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม หลักสูตร 4 ป

เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ เปลี่ยนชื่อปริญญาเปนปริญญาศิลปบัณฑิต

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต  การออกแบบเครื่องประดับ ศิลปกรรม, การออกแบบเครื่องประดับ

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต  เครื่องปนดินเผา ศิลปกรรม, เครื่องปนดินเผา หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต  เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี ศิลปกรรม, เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาศิลปบัณฑิต  เครื่องหนัง ศิลปกรรม, เครื่องหนัง เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

8 ปริญญาศิลปบัณฑิต  เครื่องหนัง ศิลปกรรม, เครื่องหนัง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาศิลปบัณฑิต  จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

12 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ศิลปะไทย ศิลปกรรม, ศิลปะไทย หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

13 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ เดิมชื่อศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

14 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปะภาพพิมพ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

15 ปริญญาศิลปบัณฑิต  หัตถกรรม ศิลปกรรม, หัตถกรรม หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

16 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
ออกแบบนิเทศศิลป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

17 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต,
ออกแบบผลิตภัณฑ

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปบัณฑิต  ออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, ศิลปกรรม, ออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิจิตรศิลป การศึกษา, ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปะไทย การศึกษา, ศิลปกรรม, ศิลปะไทย หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

21 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หัตถกรรม การศึกษา, ศิลปกรรม, 
ศิลปประยุกต, หัตถกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

22 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ออกแบบทัศนศิลป การศึกษา, ศิลปประยุกต, 
ออกแบบทัศนศิลป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม บริหารธุรกิจ, การโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อกัษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารสากล มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารสากล

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา, วิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา การศึกษา, คอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานกอสราง การจัดการงานกอสราง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการผังเมือง ผังเมือง, การจัดการผังเมือง หลักสูตตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบเครื่องเรือน ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบเซรามิก ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบเซรามิก หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบบรรจุภัณฑ หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบสิ่งทอ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพลาสติก

9 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

คณะศึกษาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร, มัณฑนศิลป,

สถาปตยกรรมภายใน
11 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจาก ปวส. หรือ

หลักสูตร 5 ป ตอจาก ม.ปลาย

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการโรงแรม

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา การศึกษา, มนุษยศาสตร, การศาสนา, 
พระพุทธศาสนา

4 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

กรมการฝกหัดครู / สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ, การบริหาร
การบริหารงานอุตสาหกรรม

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการคุณภาพ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขชุมชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งทอ สิ่งทอ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

24 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาองคการ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาจีน

26 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรหลังอนุปริญญา

27 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี

28 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา

29 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรระดับการศึกษา-
ขั้นพื้นฐาน

การสอนวิทยาศาสตรระดับการศึกษา-
ขั้นพื้นฐาน

30 ประกาศนียบัตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน

31 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การศึกษา การศึกษา, วิชาชีพครู

32 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ การศึกษา, การจัดการคุณภาพ

33 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

34 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพ การศึกษา, สุขศึกษา, การสงเสริมสุขภาพ

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา การศึกษา, คณิตศาสตร, คณิตศาสตรศึกษา

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
38 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, วิจัยและประเมินผลการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

41 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

42 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร

43 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภูมิศาสตร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

44 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา

45 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม,
สิ่งแวดลอมศึกษา

46 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน, 
การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

47 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาเมือง พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน. 
การวิจัยและพัฒนาเมือง

48 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

49 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา มนุษยศาสตร, ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา

51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร บรรณารักษ, 
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
53 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนา พัฒนาสังคม, การบริหาร,

ยุทธศาสตรการพัฒนา
54 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน, 

วิจัยและพัฒนาสังคม
55 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน สาธารณสุขศาสตร, การพัฒนาสุขภาพชุมชน

56 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี การจัดการ, การจัดการเทคโนโลยี

57 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาสังคม, 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ, การจัดการสํานักงาน

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี

5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

คณะวิทยาการจัดการ
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6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

7 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การบริหารงานอุตสาหกรรม

8 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ

9 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย

10 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

11 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

12 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป และหลังอนุปริญญา

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเลขานุการ

บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป
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17 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา

การเงินการธนาคาร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชา
การบริหารงานอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ป

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

บริหารธุรกิจ, การจัดการคุณภาพ หลักสูตร 4 ป

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

บริหารธุรกิจ, ธุรกิจบริการ หลักสูตร 4 ป

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ หลักสูตรหลังอนุปริญญา

26 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี

27 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น พัมนาสังคม, พัฒนาชุมชน,

การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย
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