
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ   คือ   คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะบัญชี     คณะมนุษยศาสตร     

                  คณะศิลปกรรมศาสตร     คณะวิทยาศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย                                                      

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีดังนี้

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

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

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

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

1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 มกท. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ

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

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

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ-
ภาพยนตร

นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชนบุคคล, 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ-
ภาพยนตร

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  และ-
วิทยุโทรทัศน

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

 มกท. - 2 - 



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

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง-
วิทยุโทรทัศน  และภาพยนตร

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ศิลปการแสดง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2516 เปนตนไป

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

การตลาด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรนานานชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มกท. - 3 - 



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

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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะมนุษยศาสตร

คณะบัญชี

 มกท. - 4 - 



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

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

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 - 2533    
หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตงภายใน ศิลปกรรม, มัณฑนศิลป,
การออกแบบตกแตงภายใน

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม, มัณฑนศิลป,
การออกแบบนิเทศศิลป

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

คณะศิลปกรรมศาสตร

 มกท. - 5 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา  2533  เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการพัฒนา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

 มกท. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

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

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสารระหวางบุคคล นิเทศศาสตร, สื่อสารระหวางบุคคล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

 มกท. - 7 - 



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

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีดังนี้

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

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

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

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

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธและการโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธและการโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

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

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
พาณิชยนาวี

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

  คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

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

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

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

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

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,
วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
ธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

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

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

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

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

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตงภายใน มัณฑนศิลป,
การออกแบบตกแตงภายใน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เดิมอยูคณะศิลปศาสตร

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

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เดิมอยูคณะศิลปศาสตร

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, การสื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

สําหรับนักบริหาร 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม การจัดการ, การจัดการงานวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. - 6 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด     6    คณะ    คือ      คณะบริหารธุรกิจ       คณะศิลปศาสตร       คณะเศรษฐศาสตร      คณะนิเทศศาสตร

   คณะนิติศาสตร      และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                               

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกริก  มีดังนี้

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

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

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

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

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

มกร.- 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล

4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

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

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงิน

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

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

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ

มกร.- 2 -



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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, การบริหารทั่วไป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

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

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร, สวัสดิการสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา2538 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร สังคมศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2524 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

มกร.- 3 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

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

เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกตทางเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, 

สถิติประยุกตทางเศรษฐศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร,  สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, การบริหารทั่วไป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเศรษฐศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

มกร.- 4 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคม การจัดการแรงงานและสวัสดิการสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม,
การบริหารงานยุติธรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารองคการ การบริหาร, การบริหารองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการจัดการทรัพยากร-
และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม, นโยบายและการจัดการ-
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนสังคม นโยบายและการวางแผนสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
นโยบายและการบริหารงานสังคม

 บัณฑิตวิทยาลัย

มกร.- 5 -



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

สังคม
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตรสังคม ประวัติศาสตรสังคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

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

ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิเทศกิจ วิเทศกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร 1. รับรองเฉพาะรุนที่เขาศึกษาตั้งแต     

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

15 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

มกร.- 6 -



                          มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ   คณะพยาบาลศาสตร   คณะศิลปศาสตร  และคณะบริหารธุรกิจ

                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  มีดังนี้

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

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

4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มคต. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

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

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

       คณะบริหารธุรกิจ

  คณะพยาบาลศาสตร

  คณะศิลปศาสตรและนิเทศศาสตร

มคต. - 2 -



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

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

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

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2543

7 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต  - บริหาร, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

มคต. - 3 -



                   มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     และบัณฑิตวิทยาลัย

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเจาพระยา  มีดังนี้

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

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

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

                                                                                                                        

5.  มหาวิทยาลัยเจาพระยา

 มจพ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ, 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

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

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

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

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

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร

 มจพ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ   คณะนิเทศศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของ  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  มีดังนี้        

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

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

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

6. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเซนตจอหน)

มซจ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร, สื่อสารการตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

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

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

  คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. - 2 - 



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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

โปรแกรมภาษาไทยและโปรแกรมภาษา-
อังกฤษ  /  รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การเงินและการธนาคาร

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

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ, 
การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร

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

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

มซจ. - 3 - 



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

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

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

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

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะนิติศาสตร

มซจ. - 4 - 



                        มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ     บัณฑิตวิทยาลัย

                        การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยณิวัฒนา  มีดังนี้

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

                                                                                                                        

7.  มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

มณ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543

บัณฑิตวิทยาลัย

มณ. - 2 -



                มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ    คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะบริหารธุรกิจ     และคณะสัตวแพทยศาสตร 

                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มีดังนี้

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

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

                2. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือน

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (เดิมชื่อ วิทยาลัยมหานคร)

                    ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

มทม. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

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

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

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร

มทม. - 2 - 



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

การจัดการอุตสาหกรรมการผลิต
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

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

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

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

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

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

  คณะบริหารธุรกิจ

มทม. - 3 - 



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

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

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

7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี บัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

8 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - บัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต - สัตวแพทยศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

  คณะสัตวแพทยศาสตร

มทม. - 4 - 



                    มีคณะวิชาทั้งหมด   8   คณะ    คือ     คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร

คณะบัญชี     คณะวิศวกรรมศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีดังนี้

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

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

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

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

                     

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

มธบ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร  - กฎหมาย
2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,         
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,   
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรธุรกิจ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
นิเทศศาสตรธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,    
วารสารศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน

เดิมชื่อสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

มธบ. - 2 -



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

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

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

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

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

การตลาด
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. - 3 -



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

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

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

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

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, 
การบริหารอุตสาหกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

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

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

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

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ เดิมชื่อสาขาวิชาภาษาจีนกลาง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร  - เศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 อนุปริญญาการบัญชี  - การบัญชี

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต  - การบัญชี

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  - กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรพัฒนาการ นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541  เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา-
บัณฑิต

 - การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหา-
บัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, การบริหารรัฐกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย
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