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          3. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
          4. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

1. มหำวิทยำลัยทคนลยพีระจอมกลຌำพระนครหนือ
               มีคณะวชิาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   คณะทคนลยีละการจัดการอุตสาหกรรม  คณะทคนลยีสารสนทศ  คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ละการออกบบ  คณะอุตสาหกรรมกษตร   บณัฑิตวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร เทย -ยอรมัน  วทิยาลัยทคนลยีอุตสาหกรรม  
กาญจนาภิษกวทิยาลัย ชางทองหลวง สถาบนัสมทบ

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ  มีดังนี้
                              1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการผลิต

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์

3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์
ปน็สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต ทคนลยีทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีทคนิคศึกษา

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจอุตสาหกรรม

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวศิวกรรมยธาละงานระบบ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการบริหารงานวศิวกรรมยธาละงานระบบ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีทคนิคศึกษา

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการศึกษา

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
     พืไอการศึกษา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารอาชีวะละทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารอาชีวะละทคนิคศึกษา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต เฟฟງาศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางเฟฟງาศึกษา

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วจิัยละพฒันาการสอนทคนิคศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละพฒันาการสอนทคนิคศึกษา
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาศึกษา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟງาศึกษา
มี 4 กลุมวชิา
1. กลุมวชิาวศิวกรรมระบบเฟฟງาก าลัง
2. กลุมวชิาวศิวกรรมระบบควบคุม
3. กลุมวชิาวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์
4. กลุมวชิาวศิวกรรมทรคมนาคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการทองทีไยวละ
การรงรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการทองทีไยวละ
     การรงรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ชวยออกบบละบริหารงาน
กอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางคอมพวิตอร์ชวยออกบบละบริหารงาน
     กอสรຌาง

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารงานกอสรຌาง

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะทคนลยีละกำรจัดกำรอุตสำหกรรม

มจพ. 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ
หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ดิมอยูคณะทคนลยีละการจัดการ
อุตสาหกรรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะทคนลยีสำรสนทศ

มจพ. 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ชิงวทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงวทิยาการคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม   
ทางสิไงวดลຌอม

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

มจพ. 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ 
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์
ปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติธรุกิจละการประกันภยั สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติธรุกิจละการประกันภยั

มจพ. 7



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุปกรณ์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอุปกรณ์การพทย์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดุศาสตร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มจพ. 8



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อุปกรณ์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางอุปกรณ์การพทย์
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ 
ทางอุปกรณ์การพทย์
ปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางอุปกรณ์การพทย์

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี   
ทางคมีอุตสาหกรรม

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                 ทางสถิติประยุกต์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารงานวศิวกรรมยธา สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารงานวศิวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมพอลิมอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมพอลิมอร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

มจพ. 9



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมเมຌ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีวศิวกรรมเมຌ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบครืไองมือวดั สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมระบบครืไองมือวดั
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมปน็ทางวศิวกรรมเฟฟງา
ปน็ทางวศิวกรรมระบบครืไองมือวดั
ละทางวศิวกรรมเฟฟງา

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมลจิสติกส์

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีขนถายวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีขนถายวสัดุ
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมปน็ทางวศิวกรรมอุตสาหการ
ปน็ทางทคนลยีขนถายวสัดุ
ละทางวศิวกรรมอุตสาหการ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีวศิวกรรม

มจพ. 10



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางการบริหารงานกอสรຌาง

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการบนิละอวกาศ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการบนิละอวกาศ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ
ทางวศิวกรรมการผลิต

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการผลิต

หลักสูตรนานาชาติ


14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี                 ทางคมี

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตรนานาชาติ


16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

มจพ. 11



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมวสัดุ

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์พืไอธรุกิจ
อุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์พืไอธรุกิจ
     อุตสาหกรรม

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
    มนุษย์

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การปลพืไอการศึกษาละธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการปลพืไอการศึกษาละธรุกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสากรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวทิยา

ดิมอยูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์

มจพ. 12



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารชิงธรุกิจละ

อุตสาหกรรม
สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารชิงธรุกิจละ
     อุตสาหกรรม
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์พืไอธรุกิจ
อุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์พืไอธรุกิจ
     อุตสาหกรรม

8 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการพฒันาธรุกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร  
     มนุษย์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวทิยา
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปประยุกต์ละการออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์ละการออกบบผลิตภณัฑ์ 
ทางการออกบบ      
ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบซรามิกส์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบซรามิกส์
ทางการออกบบ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมกษตรละการจัดการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกษตรละการจัดการ
ทางอุตสาหกรรมกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์   
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ

คณะอุตสำหกรรมกษตร
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีการผลิตละสารสนทศ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางการจัดการทคนลยีการผลิตละสารสนทศ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมพอลิมอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมพอลิมอร์

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมมพมิพ์ละครืไองมือ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมมพมิพ์ละครืไองมือ

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ก าลัง

บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำตสิิรินธร ไทย-ยอรมนั

วิทยำลัยทคนลยีอุตสำหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธาละทคนลยี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา
ทางวศิวกรรมยธาละทคนลยี

7 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบซรามิกส์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบซรามิกส์

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบภาย฿น สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบภาย฿น

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการชืไอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการชืไอม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี
ปลีไยนปลงการรับรองตาม ว 41/53  

จากดิมสาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม 
ทางทคนลยีการชืไอม
ปน็สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการชืไอม

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองตຌนก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองตຌนก าลัง

หลักสูตรตอนืไอง  2 ปี

มี 2 วชิาอก
1. ทคนลยียานยนต์
2. ครืไองตຌนก าลังอุตสาหกรรม
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ก าลัง
ทางวศิวกรรมเฟฟງา
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมการกอสรຌาง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมการกอสรຌาง

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชางทองหลวง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางชางทองหลวง

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี


2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ชางทองหลวง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางชางทองหลวง

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

กำญจนำภิษกวิทยำลัย ชำงทองหลวง  สถำบันสมทบ 
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2. มหำวิทยำลัยนครพนม

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

               ตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยนครพนม พ .ศ.2548 เดຌรวมมหาวทิยาลัยราชภฎันครพนม วทิยาขตนครพนมของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม วทิยาลัยทคนิคนครพนม วทิยาลัยกษตรละ
ทคนลยีนครพนม วทิยาลัยการอาชีพธาตุพนม วทิยาลัยการอาชีพนาหวຌา ละวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มืไอวนัทีไ 1 กันยายน 2548 

               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะวทิยาการจัดการละทคนลยีสารสนทศ  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์  วทิยาลัยการทองทีไยวละอุตสาหกรรมบริการ  วทิยาลัยกษตรละ
ทคนลยีนครพนม  วทิยาลัยทคนิคนครพนม  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยนครพนม มีดังนี้
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการตลาด

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการบนิ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการกีฬา

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป             ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารการบนิ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

คณะวิทยำกำรจัดกำรละทคนลยีสำรสนทศ
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
9 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปศำสตร์ละวิทยำศำสตร์
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ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม (ทคนลยีการผลิต) สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ 
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มนพ. 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคมละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม
ทางการพฒันาสังคมละสิไงวดลຌอม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ      
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรดิมของมหาวทิยาลัยราชภฏันครพนม


19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละนวตักรรมการจัดการรียนรูຌ  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละนวตักรรมการจัดการรียนรูຌ

มนพ. 5



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัไวเป สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารทัไวเป          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงรมละภตัตาคาร สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงรมละภตัตาคาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอาหาร           ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

วิทยำลัยกำรทองทีย่วละอุตสำหกรรมบริกำร

วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนครพนม

มนพ. 6



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอประกาศนียบตัรครูทคนิค (ปทส.) 

สาขาวชิาเฟฟງา พ.ศ. 2544 

ของวทิยาลัยทคนิคนครพนม กรมอาชีวศึกษา


1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

วิทยำลัยทคนิคนครพนม

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครพนม

มนพ. 7



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์  มีดังนี้
         

3. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
                  มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพทยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะศิลปศาสตร์  
บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยกษตรละทคนลยีนราธวิาส  สถาบนัอิสลามละอาหรับศึกษา

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

มนธ. 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยำกำรจัดกำร

คณะกษตรศำสตร์

คณะพยำบำลศำสตร์

คณะพทยศำสตร์

มนธ. 2



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ยธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมยานยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล
ทางทคนลยีวศิวกรรมยานยนต์

คณะวิศวกรรมศำสตร์

มนธ. 3



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ
4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ก าลัง สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ก าลัง

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิวกรรมอุตสาหการ

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ยธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี

มนธ. 4



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสืไอสารพืไอพฒันาสังคม สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารพืไอพฒันาสังคม

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

มี 2 กลุมวชิา
1. กลุมวชิาผลิตพชื
2. กลุมวชิาผลิตสัตว์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กฎหมายอิสลาม สาขาวชิานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

สถำบันอิสลำมละอำหรับศึกษำ

บัณฑิตวิทยำลัย

วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนรำธิวำส

คณะศิลปศำสตร์

มนธ. 5



มีคณะวชิาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะพทยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการละสารสนทศศาสตร์  วทิยาลัยพลังงานละสิไงวดลຌอม

คุณวฒิุ฿นระดับตาง  โ  ของมหาวทิยาลัยพะยา มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

          2. ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  6  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          3. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท

4. มหำวิทยำลัยพะยำ

มพ. 1



ล ำดบัที่ ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร สำขำวิชำ/วิชำอก ผลกำรรับรอง หมำยหตุ

1 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วชกิจฉุกฉิน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวชกิจฉุกฉิน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอมทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

คณะพทยศำสตร์

คณะวิทยำกำรจัดกำรละสำรสนทศศำสตร์

วิทยำลัยพลังงำนละสิ่งวดลຌอม

มพ. 2



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพทุธศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

          2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          3. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย มีดังนี้
                  

ม.มจร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการสอนพระพทุธศาสนา
ทางการศึกษา

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาเทย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการสอนภาษาเทย
ทางภาษาเทย                     ทางการศึกษา

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ                 ทางการศึกษา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาการ฿หຌค าปรึกษาละการนะนว สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางจิตวทิยา
ทางจิตวทิยาการ฿หຌค าปรึกษาละการนะนว

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

ม.มจร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลี สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาบาลี

2 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ภาษาสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาสันสกฤต

3 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางมหายานศึกษา

4 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางมหายานศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


5 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต บาลีสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางบาลีสันสกฤต

6 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พทุธศิลปกรรม สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศิลปกรรม

7 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต ศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางศาสนา

คณะพุทธศาสตร์

ม.มจร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พระเตรปຂฎกศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางพระเตรปຂฎกศึกษา

9 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนาปรียบทยีบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางศาสนาปรียบทยีบ

10 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางสันสกฤต

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต พทุธจิตวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธจิตวทิยา              ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาศาสตร์

1 ปริญญาพทุธศาสตรบณัฑิต การจัดการชิงพทุธ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการจัดการชิงพทุธ

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการชิงพทุธ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการจัดการชิงพทุธ

คณะสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ม.มจร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการบริหารการศึกษา
ทางการศึกษา

2 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการพฒันาสังคม    
ทางพฒันาชุมชน

3 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ชีวติละความตาย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางชีวติละความตาย

4 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต บาลีพทุธศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางบาลีพทุธศาสตร์

5 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางปรัชญา

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพระพทุธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ


7 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต พทุธศาสตร์ละศิลปะหงชีวติ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสตร์ละศิลปะหงชีวติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.มจร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต มหายานศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางมหายานศึกษา

9 ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์     
ทางการบริหาร

10 ปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพระพทุธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ


11 ปริญญาพทุธศาสตรดุษฎบีณัฑิต วปิสัสนาภาวนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางวปิสัสนาภาวนา

ม.มจร. 6



1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย มีดังนี้
               

มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ   คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศาสนาละปรัชญา  คณะสังคมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย

มมร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาบาลีละสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาบาลีละสันสกฤต   
ทางการศาสนา              ทางภาษาบราณ

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาอังกฤษ           ทางการศาสนา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

วทิยาขตนครปฐมละวทิยาขตขอนกน 

4 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาบาลี สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาบาลี              ทางการศาสนา

5 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาบาลีละสันสกฤต สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางภาษาบาลีละสันสกฤต   
ทางการศาสนา             ทางภาษาบราณ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการบริหารการศึกษา          ทางการศึกษา    
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางการประถมศึกษา             ทางการศึกษา    
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา       
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต


วทิยาขตรຌอยอใด


4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการศึกษานอกระบบ         ทางการศึกษา  
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการศึกษาปฐมวยั            ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการสอนพระพทุธศาสนา
ทางการศึกษา             ทางพระพทุธศาสนา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มมร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาเทย สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางการสอนภาษาเทย          ทางภาษาเทย
ทางการศึกษา                    ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ        
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การ฿หຌค าปรึกษาละการนะนว สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการ฿หຌค าปรึกษาละการนะนว
ทางการศึกษา                   ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

12 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการจัดการศึกษา
ทางการศึกษา

มมร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางปรัชญา                  ทางการศาสนา

วทิยาขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย  
วทิยาขตรຌอยอใด  ละวทิยาขต
ศาสนศาสตร์ยสธร

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต พทุธศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสตร์             ทางการศาสนา
ทางพระพทุธศาสนา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาปรียบทยีบ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางศาสนาปรียบทยีบ       ทางการศาสนา

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต ศาสนาละปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางศาสนาละปรัชญา        ทางการศาสนา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารกิจการพระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการบริหารกิจการพระพทุธศาสนา
ทางการศาสนา

คณะศาสนาละปรัชญา

คณะสังคมศาสตร์

มมร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองละพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางการปกครองละพฒันาทຌองถิไน
ทางการศาสนา

3 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางบริหารรัฐกิจ                ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการศาสนา

4 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการศาสนา          ทางรัฐศาสตร์
ทางการปกครอง        ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

5 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาละมานุษยวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางสังคมวทิยาละมานุษยวทิยา
ทางการศาสนา

6 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต สังคมสงคราะหศ์าสตร์ สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางสังคมสงคราะหศ์าสตร์
ทางการศาสนา

7 ปริญญาสังคมสงคราะหศ์าสตรบณัฑิต สังคมสงคราะหศ์าสตร์ สาขาวชิาสังคมสงคราะหศ์าสตร์
ทางสังคมสงคราะหศ์าสตร์

ดิมชืไอปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต
วทิยาขตอีสาน


มมร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางการศาสนา              ทางรัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

9 ปริญญาศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สังคมวทิยา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางการศาสนา              ทางสังคมวทิยา

1 ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสน์ศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสน์ศึกษา

2 ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสนาละปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสนาละปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย

มมร. 7



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้

          1. ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา 

          2. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา 

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          4. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตร เมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

          5. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          6. ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          8. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

          9. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท  หรือทยีบทา

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  21 คณะ  คือ  คณะการทองทีไยวละการรงรม  คณะการบญัชีละการจัดการ  คณะทคนลยี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพทยศาสตร์  คณะภสัชศาสตร์    
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการสารสนทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวฒันธรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์  
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังมืองละนฤมิตศิลป ์ คณะสัตวพทยศาสตร์ละสัตวศาสตร์  คณะสิไงวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์  วทิยาลัยการมืองการปกครอง   วทิยาลัยดุริยางคศิลป ์ 
สถาบนัวจิัยวลัยรุกขวช  สถาบนัวจิัยศิลปะละวฒันธรรมอีสาน  

มมส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละการรงรม

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละการรงรม

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการการทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการรงรม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมอยูคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

คณะการบัญชีละการจัดการ

คณะการทองเทีย่วละการรงรม

มมส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การรงรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มมส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ


12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการตลาด

ดิมชืไอสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการชิงกลยุทธ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการชิงกลยุทธ์

ดิมชืไอสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

ดิมชืไอสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีละพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทคนลยีละพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

ดิมชืไอสาขาวชิาบริหารธรุกิจ

16 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

17 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มมส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการ

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการอาหารละ
ทคนลย
ี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมภมูิทศัน์ละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางนวตักรรมภมูิทศัน์ละการจัดการ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

คณะเทคนลยี

มมส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์

ทางทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร           ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ
ทางชีววทิยา

1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

มมส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผูຌ฿หญ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผูຌ฿หญ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสุขภาพละจิตวช สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพละจิตวช

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์ ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ดิมอยูคณะ2 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพทย์ผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมอยูคณะภสัชศาสตร์ละวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพทยศาสตร์

มมส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต บริบาลภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชกรรมคลินิก สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชกรรมคลินิก

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สมุนเพรละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสมุนเพรละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์พฒันาพืไอการจัดการทรัพยากร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์พฒันาพืไอการจัดการทรัพยากร

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มมส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน
ทางพฒันาสังคม

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรม
ศาสตร์      ทางการพฒันาชุมชน
ปน็สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรม
ศาสตร์      ทางการพฒันาชุมชน      
ทางพฒันาสังคม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษากาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาขมร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาขมร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาเทย

หลักสูตรนานาชาติ

มมส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาฝรัไงศส

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาพืไอการสรຌางสรรค์งานสืไอสิไงพมิพ์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาพืไอการสรຌางสรรค์งานสืไอสิไงพมิพ์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาลาว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาลาว

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาวยีดนาม

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ 
ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ 
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

มมส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสนาละปรัชญา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา

ทางศาสนาละปรัชญา

17 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการหลงการรียนรูຌ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการหลงการรียนรูຌ

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาขมร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาขมร

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาลาว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาลาว

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาละวรรณกรรมเทย-จีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวรรณกรรมเทย-จีน

รวมกับมหาวทิยาลัยชนชาติกวางซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน


มมส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาวยีดนาม

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยพืไอพฒันาทຌองถิไน  สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวจิัยพืไอพฒันาทຌองถิไน

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ขมรศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางขมรศึกษา

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ลาวศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางลาวศึกษา

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วยีดนามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวยีดนามศึกษา

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มมส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิสารสนทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์
ปน็สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สืไอนฤมิต สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอนฤมิต

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สืไอนฤมิต สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอนฤมิต

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์

มมส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตรศึกษา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการจัดการสถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาการจัดการสถิติ
ทางสถิติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

มมส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการ

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล (การผลิต) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล (พลังงาน) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวภาพ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมชีวภาพ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมมคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมมคาทรอนิกส์

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มมส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา (ระบบอาคาร) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา (วศิวกรรมชนบท) สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา




11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบอาคาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมระบบอาคาร
ทางวศิวกรรมยธา

ดิมชืไอสาขาวชิาวศิวกรรมยธา 
(ระบบอาคาร) 


12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม                
ทางสิไงวดลຌอม

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

14 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງาละคอมพวิตอร์

มี 4 กลุมวชิา
1. วศิวกรรมพลังงาน
2. มคาทรอนิกส์
3. วศิวกรรมเฟฟງา
4. วศิวกรรมคอมพวิตอร์

มมส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมยธา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีพลังงาน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีพลังงาน

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງาละคอมพวิตอร์

มี 4 กลุมวชิา
1. วศิวกรรมพลังงาน
2. มคาทรอนิกส์
3. วศิวกรรมเฟฟງา
4. วศิวกรรมคอมพวิตอร์

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วฒันธรรมศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

มมส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

ดิมชืไอสาขาวชิานาฏยศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                     
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา   
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรละการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

มมส. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู
ดิมชืไอประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน


15 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการกีฬาละสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการจัดการกีฬาละสุขภาพ

17 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต การบริหารละพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารละพฒันาการศึกษา

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละประมินผลการศึกษา

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมหลักสูตรละการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมหลักสูตรละการรียนรูຌ

มมส. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภชนาการละการจัดการความปลอดภยั฿น
อาหาร

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางภชนาการละการจัดการความปลอดภยั฿น
     อาหาร

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อนามัยสิไงวดลຌอมละอาชีวอนามัย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิไงวดลຌอมละอาชีวอนามัย

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพผูຌสูงอายุ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสุขภาพผูຌสูงอายุ

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มี 5 กลุมวชิา
1. พฤติกรรมศาสตร์ละการสงสริมสุขภาพ
2. อนามัยสิไงวดลຌอม
3. การจัดการระบบสุขภาพ
4. ภสัชสาธารณสุข
5. การจัดการสารสนทศสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มมส. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

1 อนุปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมภาย฿น สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันามืองละสภาพวดลຌอมทีไยัไงยืน สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการพฒันามืองละสภาพวดลຌอมทีไยัไงยืน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว
์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว
์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมอืงละนฤมติศิลป์

คณะสัตวพทยศาสตร์ละสัตวศาสตร์

มมส. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม             ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม       
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

คณะสิ่งวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์

มมส. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม             ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม             ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน           ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ความสัมพนัธร์ะหวางประทศ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางความสัมพนัธร์ะหวางประทศ

4 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจละกิจการสาธารณะ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจละกิจการสาธารณะ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สิทธมินุษยชนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์         
ทางสิทธมินุษยชนศึกษา

วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง

มมส. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางการมืองการปกครอง

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยทางศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการวจิัยทางศิลปกรรมศาสตร์

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ดุริยางคศิลป์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

มมส. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน

มมส. 26



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยมหดิล  มีดังนี้

           ฿นการประกอบวชิาชีพฯ 1 ปี

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

                     3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชั้นสูง หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี

               มีคณะวชิาทั้งหมด  38 คณะ  คือ  คณะกายภาพบ าบดั  คณะทนัตพทยศาสตร์   คณะทคนิคการพทย์  คณะพยาบาลศาสตร์    คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธบิดี  
คณะพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะภสัชศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวชศาสตร์ขตรຌอน   คณะศิลปศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
คณะสิไงวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์   วทิยาขตกาญจนบรีุ  วทิยาขตอ านาจจริญ  วทิยาลัยการจัดการ  วทิยาลัยดุริยางคศิลป ์ วทิยาลัยนานาชาติ   วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบนัสมทบ  
วทิยาลัยพยาบาลกองทพับก สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยพยาบาลกองทพัรือ สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบนัสมทบ วทิยาลัยพยาบาลกื้อการุณย์ ส านักการพทย์ สถาบนัสมทบ  
วทิยาลัยพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบนัสมทบ  วทิยาลัยราชสุดา  วทิยาลัยวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการกีฬา   วทิยาลัยศาสนศึกษา  สถาบนัชีววทิยาศาสตร์มลกุล  สถาบนัภชนาการ  
สถาบนันวตักรรมการรียนรูຌ  สถาบนัพระบรมราชชนก  สถาบนัพฒันาสุขภาพอาซียน  สถาบนัวจิัยภาษาละวฒันธรรมอชีย  สถาบนัวจิัยประชากรละสังคม  
สถาบนัหงชาติพืไอการพฒันาดใกละครอบครัว  สถาบนัสิทธมินุษยชนละสันติศึกษา  ศูนย์จิตตปญัญาศึกษา  วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบนัสมทบ

                     1.  อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา 
                     2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือทยีบทา

                          หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตพทยศาสตรบณัฑิต  ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวชิาชีพวชกรรมละประสบการณ์

                     5.  ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
                     4.  ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

                     6.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การพทย์พื้นฐาน หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การพทย์
คลินิก

มม. 1



                     7.  ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี 
                     8.  ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากทนัตพทยศาสตรบณัฑิตหรือพทยศาสตรบณัฑิต

                          9.4  ผูຌมีพื้นความรูຌพทยศาสตรบณัฑิต ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวชิาชีพวชกรรม หรือทนัตพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรทีไปรับปรุง฿หม)
                     10. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

                     9.  ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากผูຌมีพื้นความรูຌตางกัน ดังนี้
                          9.1  ผูຌมีพื้นความรูຌวทิยาศาสตรบณัฑิต
                          9.2  ผูຌมีพื้นความรูຌสัตวพทยศาสตรบณัฑิต
                          9.3  ผูຌมีพื้นความรูຌพทยศาสตรบณัฑิต หรือทนัตพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรดิม) หรือสัตวพทยศาสตรบณัฑิต

มม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กิจกรรมบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกิจกรรมบ าบดั

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง การฟื้นฟสูภาพชองปาก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางการฟื้นฟสูภาพชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 1 ป ีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ทนัตกรรมประดิษฐ์ทนัตกรรมรากทยีม สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์ทนัตกรรมรากทยีม

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


คณะกายภาพบ าบัด

คณะทันตพทยศาสตร์

มม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ทนัตพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์ หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบวชิาชีพ

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

การประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางการประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบวชิาชีพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางการประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 2 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบวชิาชีพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 2 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบวชิาชีพ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตพทยศาสตร์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตพทยศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมดใก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมดใก

หลักสูตร 2 ปตีอจาก ท.บ.
+฿บประกอบวชิาชีพ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 2 ปตีอจาก ท.บ.
+฿บประกอบวชิาชีพ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยาชองปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววทิยาชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ


รับหลายพื้นฐาน

มม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการพทย์ สาขาวชิาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนิคการพทย์ สาขาวชิาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการพยาบาล สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการพยาบาล
ทางการบริหาร

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การผดุงครรภข์ั้นสูง สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดุงครรภข์ั้นสูง

คณะเทคนิคการพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

มม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผูຌสูงอายุ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลผูຌสูงอายุ

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดา-ทารกรกกิดละ
สุขภาพสตรี

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดา-ทารกรกกิดละ
     สุขภาพสตรี

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสุขภาพจิตละจิตวช สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตละจิตวช

ดิมชืไอสาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจิตละ
จิตวช

8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต ผดุงครรภช์ั้นสูง สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภช์ั้นสูง

1 ปริญญากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์

2 ปริญญากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิากายอุปกรณ์ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ


คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบด ี/ คณะพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

มม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์ หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการศึกษาพทยศาสตร์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางสตทศันศึกษาทางการพทย์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางทคนลยีการศึกษาพทยศาสตร์

5 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ สมทบวทิยาลัยพทยศาสตร์
กรุงทพมหานครละวชิรพยาบาล
 , ศูนย์
พทยศาสตร์ศึกษาคลินิก  รงพยาบาลราชบรีุ
หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ความผิดปกติของการสืไอความหมาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางความผิดปกติของการสืไอความหมาย

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วชศาสตร์การธนาคารลือด สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวชศาสตร์การธนาคารลือด

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วชศาสตร์ครอบครัว สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ครอบครัว

ดิมชืไอสาขาวชิาวชปฏบิติัทัไวเป


หลักสูตร 1 ปตีอจาก พ.บ. +฿บประกอบ
วชิาชีพ

มม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง วทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก สาขาวชิาพทยศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก
หลักสูตร 1 ปตีอจาก พ.บ. +฿บประกอบ
วชิาชีพ
มี 15 วชิาอก
1. วชิาอกกุมารวชศาสตร์
2. วชิาอกจิตวชศาสตร์
3. วชิาอกจักษวุทิยา
4. วชิาอกนิติวชศาสตร์
5. วชิาอกพยาธวิทิยากายวภิาค
6. วชิาอกพยาธวิทิยาคลินิก
7. วชิาอกรังสีวทิยา
8. วชิาอกวสัิญญีวทิยา
9. วชิาอกวชศาสตร์ฟื้นฟู
10. วชิาอกศัลยศาสตร์
11. วชิาอกศัลยศาสตร์ออร์ธปຂดิกส์
12. วชิาอกสูติศาสตร์ - นรีวชวทิยา
13. วชิาอกสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา
14. วชิาอกอายุรศาสตร์
15. วชิาอกวชศาสตร์ฉุกฉิน

มม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางกายวภิาคศาสตร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต รังสีรวมรักษาระบบประสาท สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมระบบรักษาประสาท

หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 2 ปตีอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยศาสตร์ปฏบิติัการคลินิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยศาสตร์ปฏบิติัการคลินิก

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาภมูิคุຌมกัน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาภมูิคุຌมกัน

หลักสูตรนานาชาติ


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

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์รังสี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์รังสี

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวทิยาการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางสรีรวทิยาการพทย์

มม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการสพติด สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม
ทางวทิยาการสพติด

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการระบาดคลินิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาการระบาดคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ


19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาภมูิคุຌมกัน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาภมูิคุຌมกัน

หลักสูตรนานาชาติ


20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สรีรวทิยาการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางสรีรวทิยาการพทย์

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละ
การบริหาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 2 ปตีอจาก พ.บ./ท.บ./ภ.บ.

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละ
การบริหาร

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

รับหลายพื้นฐาน

คณะเภสัชศาสตร์

มม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประกันภยั สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภยั     
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์       
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร            ทางทคนลยีการอาหาร 
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรณีศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีวทิยา                ทางธรณีศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ละชีววทิยาครงสรຌาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวภิาคศาสตร์ละชีววทิยาครงสรຌาง

หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิากายวภิาคศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พยาธชิีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางพยาธชิีววทิยา

หลักสูตรนานาชาติ


มม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางภสัชวทิยา
หลักสูตรนานาชาติ


รับหลายพื้นฐาน

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการพชื สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการพชื

หลักสูตรนานาชาติ


มี 2 กลุมวชิา
1. กลุมวชิาชีววทิยาระดับมลกุลละ
    พนัธศุาสตร์พชื
2. กลุมวชิาภสัชพฤกษศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ

หลักสูตรนานาชาติ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สรีรวทิยาการออกก าลังกาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา
ทางสรีรวทิยาการออกก าลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ


20 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ละชีววทิยาครงสรຌาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวภิาคศาสตร์ละชีววทิยาครงสรຌาง

หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิากายวภิาคศาสตร์

มม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีอนินทรีย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี                 ทางคมีอนินทรีย์
หลักสูตรนานาชาติ

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

23 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภสัชวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางภสัชวทิยา

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน (พ.บ., ท.บ., ภ.บ.)

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ


25 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ

หลักสูตรนานาชาติ

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วชศาสตร์ระดับมลกุล สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวชศาสตร์ระดับมลกุล

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์

มม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมคมี                   ทางคมี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาสืไอสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງาสืไอสาร

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมคมีบรูณาการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมีบรูณาการ        ทางคมี

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอมละทรัพยากรน้ า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอมละทรัพยากรน้ า

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 15



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

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปตัยกรรมการจัดการองค์กร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมการจัดการองค์กร

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ละวศิวกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละวศิวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ


13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตรนานาชาติ


14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

หลักสูตรนานาชาติ


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

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตอายุรศาสตร์ขตรຌอน
ละสุขวทิยา

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอน

หลักสูตรนานาชาติ


รับผูຌจบ พ.บ.

2 ปริญญาอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิกมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ
รับผูຌจบ พ.บ.

3 ปริญญาอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิกมหาบณัฑิต กุมารวชศาสตร์ขตรຌอน สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ขตรຌอน

หลักสูตรนานาชาติ


รับผูຌจบ พ.บ.+ประสบการณ์เมนຌอยกวา 1 ปี


คณะเวชศาสตร์เขตรຌอน

มม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก สาขาวชิาพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก
หลักสูตรนานาชาติ


หลักสูตร 3 ปตีอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์


2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์ละสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ละสุขภาพ

หลักสูตรภาคปกติละภาคพิศษ


คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์

มม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ


5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ประชากรศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พทุธศาสนศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสนศึกษา

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต นยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

มม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม

ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สนทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สุขศาสตร์อุตสาหกรรมละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมละความปลอดภยั

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

การพยาบาลสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข

ดิมชืไอสาขาวชิาพยาบาลสาธารณสุข

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

อนามัยครอบครัว สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยครอบครัว

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยาสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางจุลชีววทิยาสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

คณะสิ่งวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์

มม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวางผนสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางการวางผนสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน
ทางสิไงวดลຌอม

ดิมชืไอสาขาวชิาการวางผนสิไงวดลຌอม
พืไอพฒันาชุมชนละชนบท

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีทีไหมาะสมพืไอการพฒันา
ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีทีไหมาะสมพืไอการพฒันาทรัพยากร
     ละสิไงวดลຌอม
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิวศวทิยาอุตสาหกรรมละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางนิวศวทิยาอุตสาหกรรมละสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการบณัฑิต การปน็ผูຌประกอบการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการปน็ผูຌประกอบการ

2 ปริญญาการจัดการบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ

3 ปริญญาการจัดการบณัฑิต ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการรงรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรม
การทองทีไยว


2 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการงิน สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการงิน

หลักสูตรนานาชาติ


วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาเขตอ านาจเจริญ

มม. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการการทองทีไยวละการบริการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการการทองทีไยวละการบริการ
หลักสูตรนานาชาติ


4 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจสุขภาพ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการธรุกิจสุขภาพ

5 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตรนานาชาติ


วิทยาลัยดรุิยางคศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ

มม. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ


8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ


10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตภาพยนตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการผลิตภาพยนตร์

หลักสูตรนานาชาติ


รวมกับบริษทักันตนา อใดดูทนมนท ์
(อินตอร์นชัไนนล) จ ากัด




12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตสืไอทรทศัน์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางการผลิตสืไอทรทศัน์
หลักสูตรนานาชาติ


รวมกับบริษทักันตนา อใดดูทนมนท ์
(อินตอร์นชัไนนล) จ ากัด


13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การผลิตอนิมชัน สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการผลิตอนิมชัน

หลักสูตรนานาชาติ


รวมกับบริษทักันตนา อใดดูทนมนท ์
(อินตอร์นชัไนนล) จ ากัด


14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตรนานาชาติ


มม. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิาอชียอาคนย์ศึกษา

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การวิคราะห์ละการสรຌางตัวบบธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการวิคราะห์ละการสรຌางตัวบบธรุกิจ

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ สถาบนัสมทบ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบรีุ, กรุงทพฯ, จักรีรัช, สระบรีุ,

พระพทุธบาท, นนทบรีุ, ชัยนาท, สุพรรณบรีุ, 

พชรบรีุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  สถาบันสมทบ 

มม. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วชศาสตร์ครอบครัว สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ครอบครัว

หลักสูตร 1 ปตีอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหหูนวกศึกษา

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ลามภาษามือเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางลามภาษามือเทย

วิทยาลัยพยาบาลเกืๅอการุณย์ ส านักการพทย์ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบันสมทบ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  สถาบันสมทบ 

มม. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหหูนวกศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต หหูนวกศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหหูนวกศึกษา

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตลาม ภาษามือเทย สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษามือเทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวทิยาการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพกิาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกก าลังกายละการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการออกก าลังกายละการกีฬา
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนศึกษา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางศาสนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


วิทยาลัยศาสนศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการกีฬา

มม. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธศุาสตร์ระดับมลกุลละ
พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพนัธศุาสตร์ระดับมลกุลละ
     พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พนัธศุาสตร์ระดับมลกุลละ
พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพนัธศุาสตร์ระดับมลกุลละ
     พนัธวุศิวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภชนศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางภชนศาสตร์              ทางการอาหาร

ปน็หลักสูตรรวมกับคณะพทยศาสตร์ 
รงพยาบาลรามาธบิดี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภชนาการละการก าหนดอาหาร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางภชนาการละการก าหนดอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูຌ

สถาบันชวีวิทยาศาสตร์มเลกุล

สถาบันภชนาการ

มม. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์  
รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    

วทิยาลัยพยาบาลพระจอมกลຌา 
จังหวดัพชรบรีุ 

1 ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
มหาบณัฑิต

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมละการพฒันา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมละการพฒันา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฤฒิวทิยาชิงประชากรละสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฤฒิวทิยาชิงประชากรละสังคม

หลักสูตรนานาชาติ


สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันวิจัยประชากรละสังคม

สถาบันวิจัยภาษาละวัฒนธรรมเอเชยี

มม. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์
มี 3 วชิาอก
1. ภาษาศาสตร์ทฤษฎี
2. ภาษาศาสตร์อชียตะวนัออกฉียง฿ตຌ
3. ภาษาศาสตร์ประยุกต์พืไอการพฒันา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการมนุษย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาการมนุษย์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธมินุษยชนละการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธมินุษยชนละการพฒันา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สิทธมินุษยชนละการพฒันาประชาธปิเตย สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธมินุษยชนละการพฒันาประชาธปิเตย

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สิทธมินุษยชนละสันติศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธมินุษยชนละสันติศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


สถาบันหงชาตเิพ่ือการพัฒนาเดใกละครอบครัว

สถาบันสิทธิมนุษยชนละสันตศึิกษา

มม. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตตปญัญาศึกษาละการรียนรูຌ
สูการปลีไยนปลง

สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจิตตปญัญาศึกษาละการรียนรูຌสู
     การปลีไยนปลง

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  สถาบันสมทบ

มม. 31



               มีคณะวชิาทั้งหมด  14  คณะ  คือ  คณะทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้ า  คณะธรุกิจการกษตร  คณะบริหารธรุกิจ   คณะผลิตกรรมการกษตร  คณะพฒันาการทองทีไยว  
คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมละอุตสาหกรรมกษตร  คณะศิลปศาสตร์  คณะศรษฐศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ละการออกบบสิไงวดลຌอม  คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยี  
คณะสารสนทศละการสืไอสาร  วทิยาลัยบริหารศาสตร์  วทิยาขตพร - ฉลิมพระกียรติ

          1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

9. มหาวิทยาลัยมจຌ

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยมจຌ  มีดังนี้

          5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

มจ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง

ดิมชืไอสาขาวชิาการประมง                  
(การจัดการการประมง)                     
สาขาวชิาการประมง (ชีววทิยาการประมง)
ละสาขาวชิาการประมง                    
(การพาะล้ียงสัตวน์้ า)

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (การจัดการประมง) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง          ทางการประมง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (ชีววทิยาการประมง) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง                  ทางชีววทิยา
ทางชีววทิยาการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้ า

คณะทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน  า

มจ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวชิงนิวศ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงนิวศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการนันทนาการละการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการนันทนาการละการทองทีไยว
ทางการนันทนาการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรชุมชนละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน
ทางการพฒันาทรัพยากรชุมชนละสิไงวดลຌอม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศทางธรุกิจ

คณะธุรกิจการกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

มจ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี จัดการรียนการสอนทีไวทิยาขตมจຌ
ชียง฿หมละวทิยาขตพร-ฉลิมพระกียรติ 


6 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การประมง (การพาะล้ียงสัตวน์้ า) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง                   ทางชีววทิยา
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละพฒันาการกษตร  สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละพฒันาการกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรปຆาเมຌ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรปຆาเมຌ                 ทางวนศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะผลิตกรรมการกษตร

มจ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พลังงานทดทน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางพลังงานทดทน

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ (พชืสวน) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์                   ทางพชืสวน

ดิมชืไอสาขาวชิาพชืศาสตร์(พชืสวนประดับ)

สาขาวชิาพชืศาสตร์ (พชืผัก)           

สาขาวชิาพชืศาสตร์ (เมຌผล)


6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง                ทางวทิยาการประมง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) การจัดการธรุกิจกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการธรุกิจกษตร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) กษตรคมี สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรคมี

ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการธรุกิจกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) ปฐพศีาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางปฐพวีทิยา                 ทางปฐพศีาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) พชืเร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืเร                       ทางพชืศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาพชืศาสตร์ (พชืเร)


11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) วทิยาการสมุนเพร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการสมุนเพร

มจ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต(กษตรศาสตร์) อารักขาพชื สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางอารักขาพชื
ดิมชืไอสาขาวชิากีฏวทิยา ละสาขาวชิา
รคพชืวทิยา


13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การพฒันาภมูิสังคมอยางยัไงยืน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาภมูิสังคมอยางยัไงยืน

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาภมูิสังคมอยางยัไงยืน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาภมูิสังคมอยางยัไงยืน

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางทคนลยีการประมง

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาทรัพยากรชนบท สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาทรัพยากรชนบท

มี 3 วชิาอก
1. สงสริมละพฒันาการกษตร
2. พฒันาทรัพยากรชนบทละสิไงวดลຌอม
3. วางผนละพฒันาชนบท

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์               ทางสัตวบาล

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาทรัพยากรชนบท สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาทรัพยากรชนบท

มจ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
19 ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต พชืเร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางพชืเร                      ทางพชืศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพฒันาการทองทีไยว
ทางการทองทีไยว

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวชิาการทองทีไยวชิงนิวศ



2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพฒันาการทองทีไยว          ทางการทองทีไยว

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพฒันาการทองทีไยว          ทางการทองทีไยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรมละทคนลยีสิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีอุตสาหกรรมละทคนลยีสิไงทอ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพัฒนาการทองทีย่ว

มจ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์                  ทางคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พนัธศุาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพนัธศุาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วสัดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดุศาสตร์           
ทางอุตสาหกรรมการยาง

คณะวิศวกรรมละอุตสาหกรรมกษตร

มจ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร     
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

จัดการรียนการสอนทีไวทิยาขตมจຌ
ชียง฿หมละวทิยาขตพร-ฉลิมพระกียรติ 


3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีทางอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีทางอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีหลังการกใบกีไยว สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยว

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการปรรูปผลผลิตการกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการปรรูปผลผลิตการกษตร    
ทางวศิวกรรมการกษตร

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอาหาร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พนัธศุาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพนัธศุาสตร์

มจ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์บรูณาการ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์บรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นิทศศาสตร์บรูณาการ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์บรูณาการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสังคมละมนุษย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคมละมนุษย์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์กษตร สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์กษตร ทรัพยากรละ
สิไงวดลຌอม

สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม

ดิมชืไอสาขาวชิาศรษฐศาสตร์กษตร 
ละสาขาวชิาศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม


3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม

คณะศิลปศาสตร์

คณะศรษฐศาสตร์

มจ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

5 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ประยุกต์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ประยุกต์

1 ปริญญาทคนลยีการกษตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี




2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีภมูิทศัน์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมูิทศัน์

3 ปริญญาภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ภมูิสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางภมูิสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบสิ่งวดลຌอม 

มจ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การออกบบละวางผนสิไงวดลຌอม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)       

ทางการออกบบละวางผนสิไงวดลຌอม
ทางผังมือง   

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

หลักสูตรสหวทิยาการ


2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์            ทางสัตวบาล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสืไอสารดิจิทลั  สาขาวชิานิทศศาสตร์                     
ทางสืไอสารดิจิทลั

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารดิจิทลั  สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารดิจิทลั

ดิมชืไอสาขาวชิานิทศศาสตร์


1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ               
ทางการบริหาร             ทางการปกครองทຌองถิไน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยี

คณะสารสนทศละการสื่อสาร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

มจ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารองค์การภาครัฐละอกชน  สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารองค์การภาครัฐละอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           
ทางการบริหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารศาสตร์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหาร                 ทางบริหารศาสตร์

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื        
ทางทคนลยีการผลิตพชื

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว ์       
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการชุมชน สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน

วิทยาขตพร - ฉลิมพระกียรติ

มจ. 13



10. มหาวิทยาลัยมฟ้าหลวง
               มีส านักวชิาทั้งหมด  10  ส านักวชิา  คือ   ส านักวชิาวชศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ ส านักวชิาการจัดการ  ส านักวชิาทคนลยีสารสนทศ  ส านักวชิานิติศาสตร์  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ส านักวชิาศิลปศาสตร์  ส านักวชิาอุตสาหกรรมกษตร

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยมฟງาหลวง  มีดังนี้
               1. ประกาศนียบตัร  หลักสูตร 1 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               2. ประกาศนียบตัร  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               3. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               4. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               5. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               6. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               7. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
               8. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
               9. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากพทยศาสตรบณัฑิต + ฿บอนุญาตฯ
               10. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา
               11. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากพทยศาสตรบณัฑิต + ฿บอนุญาตฯ

มฟล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ตจวทิยา สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางตจวทิยา

หลักสูตร 2 ป ีตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ

รับหลายพื้นฐาน


3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วชศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ  สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ

หลักสูตร 2 ป ีตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ตจวทิยา สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางตจวทิยา

หลักสูตรตอจากหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต (รับผูຌส ารใจการศึกษา พ.บ.+

฿บอนุญาต)



5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ

รับหลายพื้นฐาน


6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วชศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ  สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ชะลอวยัละฟื้นฟสุูขภาพ

หลักสูตร 3 ป ีตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยละฟ้นฟูสุขภาพ

มฟล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจการบนิ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจการบนิ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

6 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

ส านักวิชาการจัดการ

มฟล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ


11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดียละการสรຌาง
ภาพคลืไอนเหว

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละการสรຌาง
     ภาพคลืไอนเหว

ส านักวิชาเทคนลยีสารสนเทศ

มฟล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมซอฟวร์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการสืไอสารละสารสนทศ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการสืไอสารละสารสนทศ

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการสืไอสารละ
สารสนทศ


6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีซอฟต์วร์ขั้นสูง สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีซอฟต์วร์ขั้นสูง
ทางคอมพวิตอร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศขั้นสูง สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศขั้นสูง

มฟล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี               ทางคมีประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส านักวิชานิตศิาสตร์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มฟล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร

ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี                   ทางคมีประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดุศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาศาสตร์ชิงค านวณ

มฟล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ 

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี                   ทางคมีประยุกต์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดุศาสตร์

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาศาสตร์ชิงค านวณ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง

มฟล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีความงาม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางทคนลยีความงาม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

รับหลายพื้นฐาน

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

1 อนุปริญญา การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรนักบริการสุขภาพ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางนักบริการสุขภาพ

ส านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลัยมฟງาหลวงรวมกับครือ
รงพยาบาลพญาเท


หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญากายภาพบ าบดับณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิากายภาพบ าบดั

4 ปริญญาการพทย์ผนเทยบณัฑิต การพทย์ผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณัฑิต การพทย์ผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์

ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์
ดิมชืไอปริญญาการพทย์ผนเทยบณัฑิต

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพทย์บรูณาการ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์บรูณาการ

รับหลายพื้นฐาน

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

มฟล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนธรุกิจ              ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาละวฒันธรรมเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวฒันธรรมเทย        
ทางภาษาเทย

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน           ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การปลละการลามภาษาจีน-เทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการปลละการลามภาษาจีน-เทย

มฟล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร          ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีหลังการกใบกีไยวละบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยวละบรรจุภณัฑ์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการจัดการผลิตผลกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการผลิตผลกษตร

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มฟล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีการอาหาร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

มฟล. 13



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยรามค าหง  มีดังนี้

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก  ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1  ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  6  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

11. มหาวิทยาลัยรามค าหง
               มีคณะวชิาทั้งหมด  16  คณะ  คือ  คณะทคนลยีการสืไอสารมวลชน  คณะธรุกิจการบริการ   คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศรษฐศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  สถาบนัการศึกษานานาชาติ  สถาบนัวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสืไอสารบรูณาการ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารบรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์สืไอประสม สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์สืไอประสม
ทางวารสารศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์
ทางวทิยุทรทศัน์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การทองทีไยวชิงวฒันธรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการทองทีไยวชิงวฒันธรรม

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา สาขาวชิานิติศาสตร์
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายภาษอีากร สาขาวชิานิติศาสตร์
ทางกฎหมายภาษอีากร

คณะทคนลยีการสื่อสารมวลชน

คณะธุรกิจการบริการ 

คณะนิตศิาสตร์

มร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญานิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การฆษณาละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการฆษณาละการประชาสัมพนัธ์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินละการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร
ทางการงิน

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการออกบบละพฒันาผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการออกบบละพฒันาผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชีละการงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชีละการงิน            ทางการบญัชี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

มร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต อุตสาหกรรมการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางอุตสาหกรรมการบริการ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

ดิมชืไอวชิาจีนศึกษา


9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต กฎหมายธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางกฎหมายธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การงินละการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร            
ทางการงิน

11 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการฆษณา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการฆษณา

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการงานบริหารระดับสูง สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการงานบริหารระดับสูง

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรนานาชาติ

มร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจขนาดกลางละขนาดยอม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจขนาดกลางละขนาดยอม

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการนวตักรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการนวตักรรม

17 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การปน็ผูຌประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการปน็ผูຌประกอบการ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการพฒันาทรัพยกรมนุษย์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์พืไอการทองทีไยว  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์พืไอการทองทีไยว
ทางประวติัศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมพืไอการทองทีไยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมพืไอการทองทีไยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การปลภาษาฝรัไงศส-เทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการปลภาษาฝรัไงศส-เทย
ทางภาษาฝรัไงศส

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การปลภาษาอังกฤษ-เทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการปลภาษาอังกฤษ-เทย
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารพฒันาการ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการพฒันา

คณะมนุษยศาสตร์

มร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร 
ทางภาษาเทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารมวลชน

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยา฿หຌค าปรึกษา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา฿หຌค าปรึกษา             
ทางจิตวทิยา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ 
ทางจิตวทิยา

มร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต บริหารงานยุติธรรม สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางบริหารงานยุติธรรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรม

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารงานยุติธรรม สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรม

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานสาธารณะ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการจัดการงานสาธารณะ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต


8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

คณะรัฐศาสตร์

มร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารรัฐกิจละกฎหมาย สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารรัฐกิจละกฎหมาย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การมือง สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการมือง

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร         
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

มร. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ชิงการจัดละการหาคาหมาะ
ทีไสุด

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงการจัดละการหาคาหมาะทีไสุด
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางพทย์ผนเทย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์                 ทางคมี

หลักสูตรนานาชาติ


7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์

มร. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมพลังงาน

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การตรวจสอบละกฎหมายวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการตรวจสอบละกฎหมายวศิวกรรม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย                ทางดนตรี

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทยสมัยนิยม สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทยสมัยนิยม          
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏกรรมเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏกรรมเทย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มร. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาคลินิกละชุมชน สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา           
ทางจิตวทิยาคลินิกละชุมชน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา           
ทางจิตวทิยาพฒันาการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา  
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การปน็ผูຌน าละการบริหารจัดการนันทนาการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการปน็ผูຌน าละการบริหารจัดการนันทนาการ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การปฐมวยัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการปฐมวยัศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

มร. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา               ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

มร. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


18 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


21 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มร. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ





30 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

31 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยการศึกษา

32 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย            
ทางภาษาเทย

มร. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
33 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตรศึกษา             
ทางคณิตศาสตร์

34 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาครูการศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาครูการศึกษาพิศษ        ทางจิตวทิยา

35 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

36 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

37 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการ฿หຌค าปรึกษา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาการ฿หຌค าปรึกษา          ทางจิตวทิยา

38 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาคลินิกละชุมชน สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาคลินิกละชุมชน          ทางจิตวทิยา

39 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาพฒันาการ                 ทางจิตวทิยา

มร. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
40 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวทิยา

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

42 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาพิศษ

43 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการพฒันาการศึกษา

44 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอสาขาวชิาการศึกษาพืไอพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์

45 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

ดิมชืไอสาขาวชิาการบริหารการศึกษาพิศษ


46 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย               
ทางภาษาเทย

มร. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
47 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

48 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวทิยาศาสตร์

49 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา

50 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

51 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาครูการศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาครูการศึกษาพิศษ        ทางจิตวทิยา

52 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมหลักสูตรละการจัดการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมหลักสูตรละการจัดการรียนรูຌ

53 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์การมืองละการบริหาร สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การมืองละการบริหาร

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การบริหารงานสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารงานสาธารณสุข

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรทวปิริญญาททางรัฐประศาสน-

ศาสตร์ละบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต กฎหมายธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางกฎหมายธรุกิจ

คณะศรษฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มร. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการลจิสติกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

หลักสูตรทวปิริญญาททางรัฐประศาสน-

ศาสตร์ละบริหารธรุกิจ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจรจาการคຌาระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจรจาการคຌาระหวางประทศ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีพืไอการพฒันาสังคม  สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีพืไอการพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารมวลชน

มร. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สังคมวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวทิยา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


4 ปริญญานิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ


สถาบันการศึกษานานาชาติ

มร. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ


6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาทศันมาตรศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางทศันมาตรศาสตร์

หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนทศทางสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสารสนทศทางสุขภาพ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มร. 22



          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

          3. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

          4. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  6  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

          5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          6. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

           7. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ   ส านักวชิาการจัดการ  ส านักวชิาทคนลยีการกษตร  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์  ส านักวชิาภสัชศาสตร์  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์  
ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ละทรัพยากร  ส านักวชิาศิลปศาสตร์  ส านักวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ละการออกบบ  ส านักวชิาสหวชศาสตร์ละสาธารณสุขศาสตร์  ส านักวชิาสารสนทศศาสตร์

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  มีดังนี้

มวล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว - การทองทีไยว
ชิงนิวศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว - การทองทีไยว
     ชิงนิวศ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว - การจัดน าทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว - การจัดน าทีไยว

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยวละการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการบริการ

ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการการทองทีไยว - 
การจัดน าทีไยว
ละสาขาวชิาการจัดการการทองทีไยว - 
การทองทีไยวชิงนิวศ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาดอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาดอิลใกทรอนิกส์

ดิมชืไอสาขาวชิาการตลาด


ส านักวิชาการจัดการ  (เดมิชื่อส านักวิชาวิทยาการจัดการ)

มวล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี                        
ทางการบญัชี

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การสอบบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการสอบบญัชี

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ระบบสารสนทศทางการบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางระบบสารสนทศทางการบญัชี

12 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ ดิมชืไอสาขาวชิาศรษฐศาสตร์การงินละ
การคลัง สาขาวชิาศรษฐศาสตร์กษตร  
สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ


13 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์การงินละการคลัง สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การงินละการคลัง

14 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์กษตร สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

มวล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการจัดการ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการ

17 ปริญญาการจัดการมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ                      
ทางการจัดการ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื 
สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว ์
สาขาวชิาการผลิตสัตวน์้ า

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ


ส านักวิชาเทคนลยีการเกษตร

มวล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมกษตร
ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ


1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผูຌ฿หญ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผูຌ฿หญ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์

มวล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาศาสตร์ชิงค านวณ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววชศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิวศวทิยาละความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวทิยาละความหลากหลายทางชีวภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาศาสตร์ชิงค านวณ

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นิวศวทิยาละความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวทิยาละความหลากหลายทางชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ชิงค านวณ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาศาสตร์ชิงค านวณ

หลักสูตรนานาชาติ


ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มวล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม            
ทางสิไงวดลຌอม

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมีละกระบวนการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมีละกระบวนการ   
ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมวสัดุ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ละทรัพยากร

มวล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทยศึกษาบรูณาการ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์          
ทางเทยศึกษาบรูณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิภาคศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภมูิภาคศึกษา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์                        
ทางรัฐศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ      
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อชียตะวนัออกฉียง฿ตຌศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียตะวนัออกฉียง฿ตຌศึกษา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อชียศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์         
ทางอชียศึกษา

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

มวล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบอุตสาหกรรม

2 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อนามัยสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิไงวดลຌอม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการพทย์ สาขาวชิาทคนิคการพทย์              
ทางทคนิคการพทย์

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบ

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ละสาธารณสุขศาสตร์

มวล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางชีววชศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

ดิมชืไอปริญญาสารสนทศศาสตรบณัฑิต

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัน สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ดิมชืไอสาขาวชิาระบบสารสนทศพืไอ
การจัดการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

5 ปริญญาสารสนทศศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

ดิมชืไอสาขาวชิาสารสนทศศึกษา

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มวล. 10



          1. ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ
               มีคณะวชิาทั้งหมด  22  คณะ  คือ  คณะทนัตพทยศาสตร์  คณะทคนลยีละนวตักรรมผลิตภณัฑ์การกษตร  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะพทยศาสตร์  คณะภสัชศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์  คณะวฒันธรรมสิไงวดลຌอมละการทองทีไยวชิงนิวศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสหวชศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมสืไอสารสังคม  วทิยาลัยนานาชาติพืไอศึกษาความยัไงยืน  วทิยาลัยพธวิชิชาลัย   ศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา  สถาบนัวจิัยพฤติกรรมศาสตร์  
ส านักทดสอบทางการศึกษาละจิตวทิยา  ส านักวชิาศรษฐศาสตร์ละนยบายสาธารณะ

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิรฒ มีดังนี้

มศว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ทนัตกรรมคลินิก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์               
ทางทนัตกรรมคลินิก

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วชิาชีพ + ประสบการณ์ 1 ปี
มี 4 วชิาอก
1. ปริทนัตวทิยา
2. วทิยาอในดดอนต์
3. ทนัตกรรมบรูณะ
4. ทนัตกรรมประดิษฐ์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วชิาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วทิยาอในดดอนต์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางวทิยาอในดดอนต์

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วชิาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

คณะทันตพทยศาสตร์

มศว. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมคลินิก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์

ทางทนัตกรรมคลินิก
รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวชิาชีพ
มี 3 วชิาอก
1. ปริทนัตวทิยา
2. วทิยาอในดดอนต์
3. ทนัตกรรมประดิษฐ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทนัตกรรมทัไวเป สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมทัไวเป

รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวชิาชีพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวทิยา

รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวชิาชีพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ
ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

คณะทคนลยีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การกษตร

มศว. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ประกาศนียบตัรผูຌชวยพยาบาล เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สุขศึกษาละพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา     
ทางพลศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพลศึกษา

มศว. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ผูຌน านันทนาการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์          
ทางผูຌน านันทนาการ

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

8 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สุขศึกษาละพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

9 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สุขศึกษาละพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การกีฬา นันทนาการละการทองทีไยว สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการกีฬา นันทนาการละการทองทีไยว

รวมกับวทิยาลัยนวตักรรมสืไอสารสังคม ละ
สถาบนัพฒันาการทองทีไยวพืไออนุรักษ์
สิไงวดลຌอม

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา

มศว. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวภาพการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางชีวภาพการพทย์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีววชศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีววชศาสตร์

รงพยาบาลนพรัตนราชธานี   กรมการพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบนัสมทบ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีวภาพการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางชีวภาพการพทย์

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อณูชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางอณูชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต บริบาลทางภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลทางภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการองค์กรภสัชกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการองค์กรภสัชกรรม

คณะพทยศาสตร์

คณะภสัชศาสตร์

มศว. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการภสัชภณัฑ์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการภสัชภณัฑ์
รับหลายพื้นฐาน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษากาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาตะวนัออก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวนัออก

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

รวมมือกับมหาวทิยาลัยภฏูาน ระยะวลา 
ป ี2552-2556

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศึกษา สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศึกษา

6 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต จิตวทิยาพฒันาการ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาพฒันาการ           ทางจิตวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์

มศว. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาเทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจพืไอการสืไอสารนานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจพืไอการสืไอสารนานาชาติ
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอมละการจัดการ
ทรัพยากร

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอมละการจัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งวดลຌอมละการทองทีย่วชงินิวศ

มศว. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์-คมี               ทางคมี

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา
ทางชีววทิยา

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

ดิมชืไอสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์                ทางวทิยาศาสตร์-ฟຂสิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ปน็สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มศว. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวสัดุศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานชางละผังมือง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการงานชางละผังมือง

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี
ทางคมี

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี  
ปน็สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี      ทางคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มศว. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา
ทางวศิวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวศิวกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการจัดการทางวศิวกรรม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทางวศิวกรรม

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



คณะศิลปกรรมศาสตร์

มศว. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ดุริยางคศิลป)์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางดุริยางคศิลป์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (นาฏศิลป)์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ศิลปศึกษา) สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา        ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์สากล

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

มี 4 วชิาอก
1. การสดงละก ากับการสดง
2. การออกบบพืไอการสดง
3. นาฏศิลปเ์ทย
4. นาฏศิลปส์ากล

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต นวตักรรมการออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ   
ทางนวตักรรมการออกบบ

มศว. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต ศิลปวฒันธรรมวจิัย สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางศิลปวฒันธรรมวจิัย

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต จิตวทิยาการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาการนะนว
ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิาการนะนว
(หลักสูตร 4 ปี) 


4 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ทคนลยีสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์

มศว. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคมี                  ทางวทิยาศาสตร์-คมี
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา             ทางวทิยาศาสตร์-ชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต วทิยาศาสตร์-ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์                ทางวทิยาศาสตร์-ฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันาศักยภาพมนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาศักยภาพมนุษย์

มศว. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
15 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วทิยาการทางการศึกษาละการจัดการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาการทางการศึกษาละการจัดการรียนรูຌ

16 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สุขศึกษาละพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

17 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สุขศึกษาละพลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

คณะสหวชศาสตร์

มศว. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ มี 3 สาขาวชิายอย คือ


1. สาขาวชิาการตลาด


2. สาขาวชิาการงิน


3. สาขาวชิาธรุกิจระหวางประทศ


4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง           ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

คณะสังคมศาสตร์

มศว. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางภมูิศาสตร์
ทางภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ

ดิมชืไอสาขาวชิาภมูิศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์
ทางภมูิสารสนทศ
ทางภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันศึกษาศาสตร์

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยละพฒันาหลักสูตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาหลักสูตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันศึกษาศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัทติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มศว. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมสืไอสารสังคม สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนวตักรรมสืไอสารสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการสืไอสาร สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนวตักรรมการสืไอสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ละสืไอดิจิตอล สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละสืไอดิจิตอล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละการจัดการ
ภาคบริการ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละการจัดการ
     ภาคบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวอยางยัไงยืน สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวอยางยัไงยืน

มี 2 วชิาอก
1. การจัดการภาคบริการละการทองทีไยว
    ชิงอนุรักษ์
2. การจัดการภาคบริการละนันทนาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติพ่ือศึกษาความยั่งยืน

มศว. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการภมูิสังคม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการภมูิสังคม

1 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

2 ปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการการประมิน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวทิยาการการประมิน

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์

ส านักทดสอบทางการศึกษาละจิตวิทยา

วิทยาลัยพธิวิชชาลัย 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

มศว. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

ส านักวิชาศรษฐศาสตร์ละนยบายสาธารณะ

มศว. 20



               มีคณะวชิาทั้งหมด  15  คณะ  คือ  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ละภาพพมิพ ์ คณะดุริยางคศาสตร์  คณะทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  คณะบราณคดี  คณะภสัชศาสตร์  
คณะมัณฑนศิลป ์ คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะศึกษาศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร  
คณะอักษรศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนานาชาติ

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยศิลปากร มีดังนี้

                      2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                      4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

14. มหาวิทยาลัยศิลปากร

                      3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

                      5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                      1. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

                      6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

มศก. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การอนุรักษภ์าพจิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการอนุรักษภ์าพจิตรกรรม

2 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทฤษฎศิีลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทฤษฎศิีลป์

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

4 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลปศึกษา สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลปศึกษา

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบณัฑิต การสดงดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                   ทางการสดงดนตรี

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบณัฑิต ดนตรีชิงพาณิชย์ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีชิงพาณิชย์              ทางดนตรี

3 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สังคีตวจิัยละพฒันา สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางสังคีตวจิัยละพฒันา

คณะจิตรกรรม ประตมิากรรม ละภาพพิมพ์

คณะดรุิยางคศาสตร์

มศก. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศพืไอการออกบบ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศพืไอการออกบบ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศธรุกิจ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสพืไอการทองทีไยวชิงวฒันธรรม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสพืไอการทองทีไยวชิงวฒันธรรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาละการสืไอสารระหวางวฒันธรรม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละการสืไอสารระหวางวฒันธรรม

คณะเทคนลยีสารสนเทศละการสื่อสาร

คณะบราณคดี

มศก. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มนุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางมนุษยวทิยา

5 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์ศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บราณคดีสมัยประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์
ทางบราณคดีสมัยประวติัศาสตร์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ประวติัศาสตร์ศิลปะเทย สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์ศิลปะเทย

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลภสัชกรรม                     
ทางการบริบาลทางภสัชกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์

มศก. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต วทิยาการทางภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการทางภสัชศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภสัชวท สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางภสัชวท

หลักสูตรนานาชาติ                         
รับหลายพื้นฐาน

6 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทางภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางการจัดการทางภสัชกรรม

7 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางทคนลยีภสัชกรรม

8 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชคมี สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชคมี

9 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชวท สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชวท

10 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์ชีวภาพ

มศก. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการทางภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์

ทางวทิยาการทางภสัชศาสตร์

12 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการทางภสัชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาการทางภสัชศาสตร์

รับหลายพื้นฐาน
มี 5 กลุมวชิา                                 
1.กลุมวชิาชีวภสัชศาสตร์                  
2.กลุมวชิาภสัชคมี                          
3.กลุมวชิาภสัชวทิยาละพษิวทิยา        
4.กลุมวชิาภสัชวท                         
5.กลุมวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการสังคมละการจัดการระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาการสังคมละการจัดการระบบสุขภาพ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวภสัชกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวศิวภสัชกรรม

หลักสูตรนานาชาติ                         
รับหลายพื้นฐาน

มศก. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกบบครืไองตงกาย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบครืไองตงกาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประยุกตศิลปศึกษา สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประยุกตศิลปศึกษา

4 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์              
ทางการออกบบ

5 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปะการออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกบบ

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การออกบบครืไองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบครืไองประดับ

คณะมณัฑนศิลป์

มศก. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศิลปะการออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการออกบบ
หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจทัไวเป

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจละภาษาอังกฤษ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจละภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการรงรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการรงรม

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด




5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจรงรมละทีไพกั สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจรงรมละทีไพกั

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการธรุกิจทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ             
ทางการจัดการธรุกิจทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มศก. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการรงรมละการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการประกอบการ

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการภาครัฐละภาคอกชน สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ                    
ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มศก. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์  
ทางคณิตศาสตร์ละทคนลยีสารสนทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีวิคราะห์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี                   ทางคมีวิคราะห์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา          ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอัญมณีละครืไองประดับ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีอัญมณีละครืไองประดับ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิยาศาสตร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวสัดุศาสตร์

มศก. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ละสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิตอร์ละสารสนทศ          
ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ


14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                ทางชีววทิยา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มศก. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ละสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางวทิยาการคอมพวิตอร์ละสารสนทศ            
  

ทางคอมพวิตอร์

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ธรุกิจวศิวกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจวศิวกรรม

มี 3 ขนงวชิา                                 
1. ขนงวชิาวศิวกรรมศาสตร์               
2. ขนงวชิาบญัชี                            
3. ขนงการบริหารจัดการ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร           ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร 
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ                
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วทิยาการละวศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวทิยาการละวศิวกรรมวสัดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ละเทคนลยีอุตสาหกรรม

มศก. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมคมี                 ทางคมี

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละระบบ
คอมพวิตอร์

สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละระบบคอมพวิตอร์ 
ทางคอมพวิตอร์

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการงานวศิวกรรม

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี               ทางคมี

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมพลังงาน

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการละวศิวกรรมพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาการละวศิวกรรมพอลิมอร์

หลักสูตรนานาชาติ


รับหลายพื้นฐาน

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี

มศก. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ    
ทางภาษาจีน

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์

มศก. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาชุมชน สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยาชุมชน            ทางจิตวทิยา
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากทางการจัดการ  ปน็สาขาวชิา
(เมระบสุาขาวชิา)   ทางจิตวทิยาชุมชน
ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติละการพฒันามนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติละการพฒันามนุษย์

ดิมชืไอสาขาวชิาการศึกษาผูຌ฿หญละ
การศึกษาตอนืไอง

9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา           ทางสังคมศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาการศึกษาพิศษ         ทางจิตวทิยา

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

13 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การศึกษาตลอดชีวติละการพฒันามนุษย์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติละการพฒันามนุษย์

มศก. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอมมหาบณัฑิต

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม      
ทางการวางผังมือง             ทางผังมือง

รับหลายพื้นฐาน

3 ปริญญาภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการครงการกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการกอสรຌาง

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิตอร์พืไอการออกบบทาง
สถาปตัยกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพวิตอร์พืไอการออกบบทางสถาปตัยกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวติัศาสตร์สถาปตัยกรรม สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์สถาปตัยกรรม        
ทางประวติัศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มศก. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาปตัยกรรมพื้นถิไน สาขาวชิาศิลปะ  วฒันธรรม

ทางสถาปตัยกรรมพื้นถิไน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื         
ทางทคนลยีการผลิตพชื

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตวน์้ า สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตวน์้ า          
ทางการประมง




3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตววทิยา          ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

1 อนุปริญญา ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสัตวศาสตร์ละเทคนลยีการเกษตร

คณะอักษรศาสตร์

มศก. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต การละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการละคร

4 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต ภาษาอชียตะวนัออก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอชียตะวนัออก

5 ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต อชียศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียศึกษา

มีกลุมวชิาภาษาอชีย 12 กลุม
1. ภาษาจีน             2. ภาษาญีไปุຆน
3. ภาษากาหลี         4. ภาษาอาหรับ
5. ภาษาปอร์ซีย      6. ภาษาฮินดี
7. ภาษาวยีดนาม     8. ภาษาขมร
9. ภาษาลาว            10. ภาษาพมา
11. ภาษามลายู    
12. ภาษาตากาลใอก

6 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการพฒันาอาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการพฒันาอาชีพ      
ทางภาษาเทย

มศก. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการทองทีไยว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษพืไอการทองทีไยว

3 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ศิลปเทย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปเทย

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกบบมัลติมีดีย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบมัลติมีดีย        ทางการออกบบ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการของผูຌประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการของผูຌประกอบการ

หลักสูตรนานาชาติ 


วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มศก. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการรงรมละการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ 


มศก. 20



          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  มีดังนี้

          7. ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

               มีคณะวชิาทั้งหมด  33 คณะ  คือ  คณะการจัดการสิไงวดลຌอม  คณะการพทย์ผนเทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   คณะทนัตพทยศาสตร์  คณะทคนิคการพทย์  
คณะทคนลยีละการจัดการ   คณะทคนลยีละสิไงวดลຌอม  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์ละการจัดการ  คณะพทยศาสตร์  คณะภสัชศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาการสืไอสาร  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทศศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาการจัดการ  คณะศึกษาศาสตร์  คณะศรษฐศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมกษตร   คณะอุตสาหกรรมบริการ  
วทิยาลัยอิสลามศึกษา  สถาบนัการจัดการระบบสุขภาพ  สถาบนัทรัพยากรทะลละชายฝัດง  สถาบนัวศิวกรรมชีวการพทย์  สถาบนัสันติศึกษา

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา
          3. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
          4. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
          5. ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
          6. ปริญญาทนัตพทยศาสตรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          8. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          9. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

             หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากคุณวฒิุพื้นฐาน พ.บ./ ท.บ./ สพ.บ. + ฿บประกอบวชิาชีพ

มอ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

ดิมอยูคณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

1 ปริญญาการพทย์ผนเทยบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการพทย์ผนเทย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

3 ปริญญาการพทย์ผนเทยมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการพทย์ผนเทย

คณะการจัดการสิ่งวดลຌอม

คณะการพทย์ผนไทย

มอ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทางทะล

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (กษตรศาสตร์) เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิากษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการกษตรละทรัพยากรชายฝัດง สาขาวชิาวทิยาการวิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางพฒันาการกษตรละทรัพยากรชายฝัດง

ดิมชืไอสาขาวชิาพฒันาการกษตร


5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรกษตรขตรຌอน สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรกษตรขตรຌอน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วาริชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ          
ทางวาริชศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทางทะล

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มอ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ทนัตกรรมทัไวเป สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมทัไวเป

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์ชองปาก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ชองปาก

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ทนัตกรรมจัดฟนั สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมจัดฟนั

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ทนัตกรรมประดิษฐ์ สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางทนัตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ปริทนัตวทิยา สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางปริทนัตวทิยา

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+ ฿บประกอบ
วชิาชีพ 


8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


คณะทันตพทยศาสตร์

มอ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง

ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก
อายุรศาสตร์ชองปาก สาขาวชิาทนัตพทยศาสตร์

ทางอายุรศาสตร์ชองปาก
หลักสูตร 1 ปตีอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วชิาชีพ 


10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยทางทนัตพทยศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางการวจิัยทางทนัตพทยศาสตร์

รับหลายพื้นฐาน                       

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพชองปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

รับหลายพื้นฐาน


12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพชองปาก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

รับหลายพื้นฐาน


1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการพทย์ สาขาวชิาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจกษตร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจทคนลยีสารสนทศ

คณะทคนิคการพทย์

คณะทคนลยีละการจัดการ

มอ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมยาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมยาง

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปน็สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะทคนลยีละสิ่งวดลຌอม

มอ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางธรุกิจอิลใกทรอนิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศสิไงวดลຌอม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันาระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาระบบสุขภาพ

ดิมชืไอสาขาวชิาวจิัยละพฒันาระบบ
สาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์

มอ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการสารสนทศละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการสารสนทศละคอมพวิตอร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประกันภยั สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการประกันภยั

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

คณะพาณิชยศาสตร์ละการจัดการ

มอ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจทคนลยีสารสนทศ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศทางการบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศทางการบญัชี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั
ทางกายภาพบ าบดั

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววชศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววชศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต รังสีทคนิค สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

คณะพทยศาสตร์

มอ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางวทิยาศาสตร์การพทย์
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต การจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง วทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก สาขาวชิาพทยศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์คลินิก

หลักสูตร 1 ปตีอจาก พ.บ. + ฿บประกอบ
วชิาชีพ


7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีววชศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีววชศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

ดิมชืไอปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาอาชีวอนามัย

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ระบาดวทิยา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวทิยา

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางภสัชกรรม สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะภสัชศาสตร์

มอ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต ภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์

ทางภสัชศาสตร์
หลักสูตร 6 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาภสัชศาสตร์
ปน็สาขาวชิาภสัชศาสตร์   
ทางภสัชศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

หลักสูตรนานาชาติ


6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์สมุนเพร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์สมุนเพร

หลักสูตรนานาชาติ


7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภสัชศาสตร์สังคมละการบริหาร สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์สังคมละการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

มอ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์พฒันาการ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์พฒันาการ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาละมานุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์   
ทางสังคมวทิยา
ทางสังคมวทิยาละมานุษยวทิยา

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มอ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเทยกับการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยกับการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 
ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการรงรม


คณะรัฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มอ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ฿นอิสลาม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ฿นอิสลาม

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต วทิยาการจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางวทิยาการจัดการ

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการงานคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการงานคลัง            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           
ทางการบริหาร

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

มอ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจกษตร

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรนานาชาติ


11 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการจัดการ

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
     พืไอการจัดการ

คณะวิทยาการสื่อสาร

มอ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกบบสืไอละการผลิตสืไอ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางนวตักรรมการออกบบสืไอละการผลิตสืไอ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสืไอสารการตลาดพืไอการพฒันา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการตลาดพืไอการพฒันา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกบบละสรຌางสรรค์สืไอ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนวตักรรมการออกบบละสรຌางสรรค์สืไอ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี-ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคม-ีชีววทิยา                  ทางคมี             
ทางชีววทิยา

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการปรรูปชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีการปรรูปชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มอ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ปน็สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวทิยาศาสตร์การพทย์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กายวภิาคศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวภิาคศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละสถิติ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

ดิมชืไอสาขาวชิาคมีฟຂสิกส์  สาขาวชิาคม-ี

วิคราะห ์ละสาขาวชิาคมีอินทรีย์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยามลกุลละชีวสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยามลกุลละชีวสารสนทศ
ทางชีววทิยา

มอ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางนิติวทิยาศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิวศวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวทิยา                   ทางชีววทิยา

หลักสูตรนานาชาติ


13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พฤกษศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์                ทางชีววทิยา

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีวคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวคมี                       ทางชีววทิยา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ชีววทิยามลกุลละชีวสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา
ทางชีววทิยามลกุลละชีวสารสนทศ

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ธรณีฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีฟຂสิกส์

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีพอลิมอร์

มอ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
19 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สรีรวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางสรีรวทิยา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์นิทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์        
ทางวทิยาศาสตร์นิทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร          
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์                ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มอ. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์           ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง
ทางการประมง

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์             ทางฟຂสิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วธิวีทิยาการวจิัย สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวธิวีทิยาการวจิัย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีพืไออุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีพืไออุตสาหกรรม 
ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม  (ดมิชื่อคณะทคนลยีละการจัดการ)

มอ. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตทางชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ

ทางทคนลยีการผลิตทางชีวภาพ
ดิมชืไอสาขาวชิาผลิตกรรมชีวภาพ


1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทศธรุกิจ (จีน) สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางวิทศธรุกิจ (จีน)

หลักสูตรนานาชาติ


4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วิทศธรุกิจ (จีน) สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางวิทศธรุกิจ (จีน)

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานชางละผังมือง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)          
ทางผังมือง
ทางการจัดการงานชางละผังมือง

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

คณะวิทศศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอ. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการผลิต

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการละระบบ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการละระบบ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์                           
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

มอ. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมครืไองกล

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการละระบบ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการละระบบ

15 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

16 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมวสัดุ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมวสัดุ
ทางวสัดุศาสตร์

มอ. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ มี 2 วชิาอก 
1. ทศันศิลป ์
2. ศิลปะการสดง


2 ปริญญาศิลปบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี
มี 2 วชิาอก
 

1. ศิลปะการสดง
2. ศิลปะประยุกต์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปะประยุกต์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาการปรึกษาละการนะนว สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาการศึกษาละการนะนว
ทางจิตวทิยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ชุมชนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางชุมชนศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

มอ. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาพืไอการพฒันา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาพืไอการพฒันา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษายอรมัน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษายอรมัน

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษานานาชาติ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษานานาชาติ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันามนุษย์ละสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันามนุษย์ละสังคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต พฒันาธรุกิจ  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางพฒันาธรุกิจ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาการจัดการ

มอ. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษา  การสืไอสารละธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษา การสืไอสารละธรุกิจ

3 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

คมี - ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี - ชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

จิตวทิยาการปรึกษาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาการปรึกษาละการนะนว
ทางจิตวทิยา

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)  สาขาวชิาจิตวทิยาละ
การนะนว

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร์

มอ. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

(ศึกษาศาสตร์)
ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟຂสิกส์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

ฟຂสิกส์-คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์-คณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์)

วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์) เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางจิตวทิยา

มอ. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                    

ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการศึกษา


14 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมสาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ปน็สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

17 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
การศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
     การศึกษา

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการวดัละ
ประมินผลการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
18 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการประมินผล

การศึกษา
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
     การศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


21 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


22 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


23 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบพืไอการพฒันาทีไยัไงยืน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบพืไอการพฒันาทีไยัไงยืน

ดิมชืไอสาขาศึกษาศาสตร์พืไอพฒันาชุมชน


24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การออกบบระบบการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการออกบบระบบการรียนการสอน

25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มอ. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
26 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผูຌน าละนวตักรรมทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาวะผูຌน าละนวตักรรมทางการศึกษา

1 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์กษตร สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการธรุกิจกษตร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจกษตร

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาธรุกิจกษตร

1 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

คณะศรษฐศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมกษตร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ

ทางทคนลยีชีวภาพ
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม            
ทางทคนลยีบรรจุภณัฑ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร
ทางการอาหาร   
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต อาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการบริการละการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการบริการละการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ตะวนัออกกลางศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางตะวนัออกกลางศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ละการจัดการ฿นอิสลาม สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ละการจัดการ฿นอิสลาม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อิสลาม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์อิสลาม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะอุตสาหกรรมบริการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารละการจัดการการศึกษาอิสลาม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารละการจัดการการศึกษาอิสลาม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันทรัพยากรทะลละชายฝ่ัง

สถาบันวิศวกรรมชวีการพทย์

มอ. 33



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์

ทางวศิวกรรมชีวการพทย์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความขัดยຌงละสันติศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางความขัดยຌงละสันติศึกษา

สถาบันสันตศึิกษา

มอ. 34



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยสุขทยัธรรมาธริาช มีดังนี้ 

          1. ประกาศนียบตัร  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน หรือทยีบทา

          2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          3. อนุปริญญา  หลักสูตร 3 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          4. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          5. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          7. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          8. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

               มีคณะวชิาทั้งหมด  14  คณะ  คือ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์  สาขาวชิานิทศศาสตร์   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์   สาขาวชิามนุษยนิวศศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์  
สาขาวชิาวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวชิาศิลปศาสตร์  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาศรษฐศาสตร์  
สาขาวชิาสงสริมการกษตรละสหกรณ์  ครงการประกาศนียบตัรบณัฑิต

16. มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช

มสธ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์ การพฒันาการดใกละครอบครัว สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาการดใกละครอบครัว

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์ ภชนาการชุมชน สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางภชนาการชุมชน           ทางภชนวทิยา

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์ มี 3 สาขาวชิายอย


1. กฎหมายธรุกิจ


2. กฎหมายมหาชน


3. กฎหมายอาญาละกระบวนการยุติธรรม

1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิทศศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์ หลักสูตร 1 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชานิตศิาสตร์

มสธ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี
ดิมอยูสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏบิติัชุมชน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ขนงวชิาวทิยาการละภชนาการ
วชิาอกอาหารภชนาการละการประยุกต์

สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการอาหารละภชนาการ
ทางอาหารละภชนาการละการประยุกต์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการอาหารละภชนาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการอาหารละภชนาการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาครอบครัวละสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาครอบครัวละสังคม
ทางพฒันาสังคม

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชามนุษยนิวศศาสตร์  (ดมิชื่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร)์

มสธ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ ขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 
วชิาอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ ขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 
วชิาอกการบริหารการปกครองทຌองทีไ

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการปกครองทຌองทีไ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ขนงวชิาบริหารรัฐกิจ 
วชิาอกการบริหารการปกครองทຌองทีไ

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการปกครองทຌองทีไ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ปน็สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร      ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต ความสัมพนัธร์ะหวางประทศ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางความสัมพนัธร์ะหวางประทศ

ดิมชืไอขนงวชิาความสัมพนัธร์ะหวาง
ประทศละการมืองการปกครอง
ปรียบทยีบ 


สาขาวิชารัฐศาสตร์

มสธ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ขนงวชิาบริหารธรุกิจ 
วชิาอกการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางสหกรณ์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ วชิาอกการจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ    
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาบญัชี เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางสหกรณ์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มสธ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางสหกรณ์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มสธ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ขนงวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม  

วชิาอกทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ขนงวชิาสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ขนงวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม  
วชิาอกทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ขนงวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม 
วชิาอกทคนลยีการพมิพ์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการพมิพ์
ปน็สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

มสธ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ดิมชืไอขนงวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม ละ
ขนงวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม    วชิาอก
ทคนลยีการพมิพ ์(ตอนืไอง)

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

1 อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาพทย์ผนเทยบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการพทย์ผนเทย หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

ดิมชืไอสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต       
ขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์                
วชิาอกอาชีวอนามัยละความปลอดภยั 


4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอมอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ                        
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มสธ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรภาษาจีนพืไอการสืไอสาร เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 1 ปตีอจาก
มัธยมศึกษาตอนตຌน +
ประกอบอาชีพเมนຌอยกวา 5 ป ี            
หรือสูงกวา

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ เทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มสธ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางสารสนทศศาสตร์
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ปน็สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ขนงวชิาสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การนะนวละการปรึกษชิงจิตวทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการนะนวละการปรึกษาชิงจิตวทิยา 
ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การวดัละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัละประมินผลการศึกษา
ทางการประมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ขนงวชิาการวดัละประมินผลการศึกษา 

วชิาอกการประมินการศึกษา
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัละประมินผลการศึกษา
ทางการประมินการศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษานอกระบบละการศึกษา
ตามอัธยาศัย

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย

ดิมชืไอสาขาวชิาการศึกษานอกระบบ


6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศึกษาศาสตร์

1 อนุปริญญาศรษฐศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ ดิมชืไอปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต 
ละศรษฐศาสตรบณัฑิต 
ขนงวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 


3 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

มสธ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญากษตรศาสตร์ (สงสริมการกษตร) เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญากษตรศาสตรบณัฑิต ขนงวชิาการจัดการการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการการกษตร

ดิมชืไอปริญญากษตรศาสตรบณัฑิต 
(ตอนืไอง) วชิาอกการจัดการการผลิตพชื
วชิาอกการจัดการการผลิตสัตว ์
วชิาอกสงสริมการปຆาเมຌละสิไงวดลຌอม 
ละวชิาอกธรุกิจการกษตร


3 ปริญญากษตรศาสตรมหาบณัฑิต ขนงวชิาการจัดการกษตร 
วชิาอกการจัดการทรัพยากรกษตร

สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการกษตร
ทางการจัดการทรัพยากรกษตร

4 ปริญญากษตรศาสตรมหาบณัฑิต ขนงวชิาสงสริมการกษตร 
วชิาอกสงสริมละพฒันาการกษตร

สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร
ทางสงสริมละพฒันาการกษตร

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ขนงวชิาสหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางสหกรณ์

สาขาวิชาสงสริมการกษตรละสหกรณ์

มสธ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ขนงวชิาสงสริมการกษตร 

วชิาอกสงสริมละพฒันาการกษตร
สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร
ทางสงสริมละพฒันาการกษตร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สงสริมการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการคຌาปลีก เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการคຌาปลีก

ครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต

มสธ. 13



คุณวฒิุ฿นระดับตาง  โ  ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          6. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          7. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  12  คณะ  คือ  คณะกษตรศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะภสัชศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์ละการออกบบ  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข

          5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.

          2. ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          3. ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

มอบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางทคนลยีการอาหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศการกษตรละพฒันา
ชนบท

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตรละพฒันา
     ชนบท

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะกษตรศาสตร์

มอบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีการกษตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการตลาด           
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คณะนิตศิาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

มอบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐกิจพอพยีง  สาขาวชิาการจัดการ
ทางศรษฐกิจพอพยีง

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทองทีไยว

9 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พฒันบรูณาการศาสตร์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางพฒันบรูณาการศาสตร์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันบรูณาการศาสตร์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางพฒันบรูณาการศาสตร์

มอบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญาภสัชศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการพทย์
ทางลือก

ฮมีอพาธยี์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางฮมีอพาธยี์

รับหลายพื้นฐาน
 

หลักสูตร 2 ปตีอจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.

3 ปริญญาภสัชศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชภณัฑ์ละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาภสัชศาสตร์
ทางภสัชภณัฑ์ละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารบริการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมสาขาวชิาภสัชศาสตร์ 
ทางการบริหารบริการสุขภาพ
ปน็สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
ทางการบริหารบริการสุขภาพ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ภสัชคมีละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภสัชคมีละผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

รับหลายพื้นฐาน


คณะพยาบาลศาสตร์

คณะภสัชศาสตร์

มอบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภสัชศาสตร์ สาขาวชิาภสัชศาสตร์

ทางภสัชศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน      ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรความรวมมือระหวางกรมสงสริม
การปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย


2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

3 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์      ทางการบริหาร

คณะรัฐศาสตร์

มอบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการยาง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตรศึกษา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มอบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม

ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมครืไองกล
3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมเฟฟງา
หลักสูตรนานาชาติ


4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

มอบ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสิไงวดลຌอม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม           ทางพฒันาชุมชน

ดิมชืไอสาขาวชิาพฒันาสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคม               ทางพฒันาชุมชน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนละการสืไอสาร       ทางภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์

มอบ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญีไปุຆน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยละการสืไอสาร 
ทางภาษาเทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาละวรรณคดีวยีดนาม สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวรรณคดีวยีดนาม
ทางภาษาวยีดนาม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาวยีดนามละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาวยีดนามละการสืไอสาร
ทางภาษาวยีดนาม

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาละวรรณคดีวยีดนาม

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษละการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

มอบ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์ละการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ละการพฒันา

1 ปริญญาศิลปประยุกต์บณัฑิต การออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาศิลปประยุกต์มหาบณัฑิต การออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์

ดิมชืไอปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎบีณัฑิต

คณะศิลปประยุกต์ละการออกบบ

มอบ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
4 ปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎบีณัฑิต การออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภณัฑ์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารจัดการครงการกองทนุหมูบຌาน
ละชุมชนมือง

สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารจัดการครงการกองทนุหมูบຌานละ
     ชุมชนมือง

หลักสูตรฉพาะกิจ

1 ปริญญาพทยศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข

มอบ. 13



18. สถาบนัเทคนลยพีระจอมเกลຌาเจຌาคุณทหารลาดกระบงั
                 มีคณะวชิาทั้งหมด  13  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีสารสนทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมกษตร   วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการขຌอมูล   วทิยาลัยการบริหารละจัดการ  วทิยาลัยนานาชาติ  วทิยาลัยนานทคนลยีพระจอมกลຌาลาดกระบงั  
ส านักวชิาทคนลยีการกษตร วทิยาขตชุมพร   ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาขตชุมพร

                 คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของสถาบนัทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบงั  มีดังนี้
                               1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก  ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
                               2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
                               3.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา  1  ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
                               4.  ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                               5.  ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

สจล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์การออกบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์การออกบบ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มี 7 ขนงวชิา ดังนี้
1. การออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
2. การออกบบบรรจุภณัฑ์
3. การออกบบกราฟຂก
4. การออกบบคอมพวิตอร์ละมัลติมีดีย
5. การออกบบฟอร์นิจอร์
6. การออกบบซรามิกส์
7. การออกบบฟชัไนละสิไงทอ

2 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์กษตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์กษตร

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์วศิวกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์วศิวกรรม

4 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์สภาพวดลຌอมภาย฿น สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์สภาพวดลຌอมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สจล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต คอมพวิตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

6 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

7 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต การออกบบสภาพวดลຌอมภาย฿น สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการออกบบสภาพวดลຌอมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ทคนลยีการกษตร-การผลิตพชื สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร-การผลิตพชื

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

9 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต ทคนลยีการกษตร-การผลิตสัตว์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร-การผลิตสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

10 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาอังกฤษฉพาะกิจ

12 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

สจล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การวจิัยนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยนวตักรรมการศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การวจิัยละประมินผลทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละประมินผลทางการศึกษา

ดิมชืไอสาขาวชิาการวจิัยนวตักรรมการศึกษา


15 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต ทคนลยีการออกบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีการออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม

16 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอิลใกทรอนิกส์

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
พืไอวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
     พืไอวทิยาศาสตร์ละทคนลยี
ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ดิมชืไอปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา


19 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอาชีวศึกษา


สจล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทรัพยากรดินละสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรดินละสิไงวดลຌอม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
(กษตรศาสตร์) สาขาวชิาปฐพวีทิยา 


3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์กษตร สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์กษตร

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพทางการกษตร สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพทางการกษตร 
ทางทคนลยีชีวภาพกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์การประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางวทิยาศาสตร์การประมง

คณะเทคนลยีการเกษตร

สจล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต กีฏวทิยาละสิไงวดลຌอม สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกีฏวทิยาละสิไงวดลຌอม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางคอมพวิตอร์

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมสาขาวชิาทคนลยีสารสนทศ
ปน็สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางคอมพวิตอร์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารฐานขຌอมูลละคลังขຌอมูลระดับสูง สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางการบริหารฐานขຌอมูลละคลังขຌอมูลระดับสูง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53 

จากดิมสาขาวชิาทคนลยีสารสนทศ
ปน็สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะเทคนลยีสารสนเทศ

สจล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี                           ทางสิไงวดลຌอม
ทางคมีสิไงวดลຌอม

ดิมชืไอสาขาวชิาคมีทรัพยากรสิไงวดลຌอม


2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีปຂตรคมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีปຂตรคมี           ทางคมี

หลักสูตรนานาชาติ


ดิมชืไอสาขาวชิาปຂตรคม
ี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์        
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์       
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์       
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คณะวิทยาศาสตร์

สจล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี                     ทางคมีประยุกต์

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์       
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์       
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอัตนมัติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอัตนมัติ

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมกอสรຌางละการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมกอสรຌางละการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สจล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมชีวการพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมชีวการพทย์
ดิมชืไอสาขาวชิาอิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย
์

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยานยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยานยนต์

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอัตนมัติ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอัตนมัติ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต อิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางอิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย์

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี

สจล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การถายภาพ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการถายภาพ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม          ทางการถายภาพ
ปน็สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการถายภาพ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกบบสนทศสามมิติ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบสนทศสามมิติ

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนิทศศิลป์

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ละวดีิอ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละวดีิอ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53

จากดิมสาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม       ทางภาพยนตร์ละวดีิอ
ปน็สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละวดีิอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สจล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการวางผนภาคละมืองมหาบณัฑิต การวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

หลักสูตร 2 ป ีตอจากปริญญาตรี 4 ปี

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53  

จากดิมสาขาวชิาผังมือง
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ปน็สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

7 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกบบอุตสาหกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบอุตสาหกรรม

ดิมชืไอสาขาวชิาศิลปอุตสาหกรรม


8 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

สจล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาการวางผนภาคละมืองดุษฎบีณัฑิต การวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

หลักสูตรนานาชาติ


ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53  

จากดิมสาขาวชิาผังมือง
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ปน็สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

10 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการการวจิัยพืไอการออกบบ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการการวจิัยพืไอการออกบบ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมปรรูปอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร           ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวศิวกรรมปรรูปอาหาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการจัดละบริการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดละบริการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สจล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางการอาหาร            ทางภชนวทิยา
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร            ทางภชนวทิยา
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมระบบการผลิต

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการบนัทกึขຌอมูล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการบนัทกึขຌอมูล

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมระบบละขຌอมูล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมระบบละขຌอมูล

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการบนัทกึขຌอมูล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการบนัทกึขຌอมูล

วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการขຌอมูลรวม
ดຌานทคนลยีการบนัทกึขຌอมูลละ
การประยุกต์฿ชຌงาน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขຌอมลู

สจล. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางวทิยาการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์           
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอมระหวาง
ประทศ

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอมระหวาง
     ประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการบริหารละจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติ

สจล. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมวสัดุนาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมวสัดุนาน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืสวน

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์ 
ทางสัตวศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต พชืสวน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืสวน

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมกษตร

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

วิทยาลัยนานเทคนลยีพระจอมเกลຌาลาดกระบัง

ส านักวิชาเทคนลยีการเกษตร  วิทยาเขตชมุพร

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาเขตชมุพร

สจล. 15



         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

19. สถาบนัเทคนลยปีทุมวัน
               มีคณะวชิาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของสถาบนัทคนลยีปทมุวนั มีดังนี้

สทป. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคมี สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคมี               ทางคมี

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอุตสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

สทป. 2



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  มีดังนี้

          1. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากปริญญาตรี

          2. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ีตอจากปริญญาท หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากปริญญาตรี 

20. สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9 คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ  คณะพฒันาการศรษฐกิจ  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์  คณะพฒันาสังคมละสิไงวดลຌอม  คณะภาษาละการสืไอสาร         
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์  บณัฑิตวทิยาลัย

สพบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์ มี 7 วชิาอก คือ
1. กฎหมายพืไอวชิาชีพกฎหมาย
2. กฎหมายมหาชน
3. กฎหมายอาญาละกระบวนการ
   ยุติธรรมทางอาญา
4. กฎหมายระหวางประทศละ
    ประชาคมอาซียน
5. กฎหมาย สังคม ศรษฐกิจ 
    พืไอการพฒันา
6. กฎหมายอกชนละธรุกิจ
7. กฎหมายสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
    ธรรมชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายละการจัดการ สาขาวชิานิติศาสตร์
ทางกฎหมายละการจัดการ

มี 3 วชิาอก  คือ
1. กฎหมายส าหรับนักบริหาร
2. กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ
3. กฎหมายกับการบริหารธรุกิจ

คณะนิตศิาสตร์

สพบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายส าหรับนักบริหาร สาขาวชิานิติศาสตร์

ทางกฎหมายส าหรับนักบริหาร

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการศรษฐกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางพฒันาการศรษฐกิจ

2 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์การงิน สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การงิน

3 ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์                    
ทางศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ


1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการศรษฐกิจ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สพบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการบริหาร สาขาวชิาการจัดการ

ทางทคนลยีการบริหาร
ดิมชืไอปริญญาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางทคนลยีการบริหาร


3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม         ทางสิไงวดลຌอม

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารการพฒันาสังคม

ดิมชืไอสาขาวชิาพฒันาสังคม 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต พฒันาสังคมละการจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคมละการจัดการสิไงวดลຌอม




1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารประยุกต์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารประยุกต์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละการสืไอสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


คณะพัฒนาสังคมละสิ่งวดลຌอม

คณะภาษาละการสื่อสาร

สพบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาละการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาละการสืไอสาร

1 ปริญญาการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
มหาบณัฑิต

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน 
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาพฒันบริหารศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการภาครัฐ
ละอกชน

2 ปริญญาการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
มหาบณัฑิต

เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละอกชน       
ทางการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ
พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53  ปน็
สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
ทางการบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สพบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มี 9 วชิาอก คือ
1. องค์การละการจัดการ
2. การจัดการทนุมนุษย์
3. การบริหารการงินละการคลัง
4. นยบายสาธารณะละการจัดการ
    ชิงกลยุทธ์
5. การปกครองทຌองถิไน
6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
7. การจัดการองค์การทีไเมสวงหาก าเร
8. การบริหารการมือง
9. การจัดการส าหรับนักบริหาร

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มี 3 สาขา คือ
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. นยบายสาธารณะ
3. การจัดการภาครัฐละภาคอกชน

สพบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการลจิสติกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางบริหารทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ละระบบสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์ละระบบสารสนทศ     
ทางคอมพวิตอร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการประกันภยัละการบริหารความสีไยง สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวทิยาการประกันภยัละการบริหารความสีไยง
ทางคณิตศาสตร์

มี 2 วชิาอก คือ
1. คณิตศาสตร์ประกันภยั
2. การบริหารความสีไยงองค์การ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์          ทางคอมพวิตอร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

คณะสถิตปิระยุกต์

สพบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยุกต์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติประยุกต์ละทคนลยีสารสนทศ          
ทางสถิติ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ละระบบสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์ละระบบสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การลงทนุละการจัดการความสีไยงทาง
การงิน

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการลงทนุละการจัดการความสีไยงทางการงิน

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

หลักสูตรนานาชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย

สพบ. 8



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ   คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี   
ส านักงานบณัฑิตศึกษา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรกจ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรกจ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์  
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว        ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดนตรีศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรกจ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรกจ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรกจ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวก สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการทคนลยีสิไงอ านวยความสะดวก

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์           ทางซรามิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรกจ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

ดิมชืไอปรกรมวชิาดนตรีศึกษา


9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรกจ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ  
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจทองทีไยว สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจทองทีไยว

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรกจ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาสารสนทศศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรกจ. 9



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

ทางการตลาด
ดิมชืไอปรกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 
(การตลาด)


5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินละการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินละการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

มรกจ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการตลาด

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ        
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรกจ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการบญัชี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการลขานุการ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

มรกจ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาธรุกิจบริการ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางธรุกิจบริการ

27 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

28 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชีการงิน สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชีการงิน

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

31 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรกจ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีพชืผักบบบรูณาการ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีพชืผักบบบรูณาการ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรกจ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา            ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา           ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

มรกจ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติละคอมพวิตอร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

มรกจ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารพืไอการพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารพืไอการพฒันาการศึกษา

มรกจ. 17



มีคณะวชิาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏักาฬสินธุ ์ มีดังนี้

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มกส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา                   
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์                 
ทางการบริหาร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

มกส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์                         
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม           
ทางสิไงวดลຌอม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มกส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

16 ครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์                         
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

คณะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์

มกส. 4



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัก าพงพชร  มีดังนี้

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงเพชร
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา
                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 
                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรภ.กพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะครุศาสตร์

มรภ.กพ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพิศษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

      

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

มรภ.กพ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว  
ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชางอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

      

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟຂสิกส์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

      

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

      

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภมูิศาสตร์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 


41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 


44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

      

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรภ.กพ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


50 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

      

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

      

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.กพ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางสิไงทอ
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງา

14 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยางละพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

      

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางทคนลยีซรามิกส์         ทางซรามิกส์
      

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยียธา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีลจิสติกส์ละการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีลจิสติกส์ละการจัดการ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

      

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

      

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมพืไอการพฒันาทຌองถิไน
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร         ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ ์                 ทางวจิิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม                 ทางวจิิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.กพ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางวฒันธรรมศึกษา
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

15 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์       

16 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อัญมณีละครืไองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางอัญมณีละครืไองประดับ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต วจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

      

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร         ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

      

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางภาพพมิพ ์                 ทางวจิิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม                 ทางวจิิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหตัถกรรม

      

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

      

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

      

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

      

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ           ทางภาษาฝรัไงศส

      

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

      

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ           ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร
      

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

      

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

      

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

39 ปริญญาสารสนทศศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

      

40 ประกาศนียบตัรบณัฑิต อัญมณีละครืไองประดับ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางอัญมณีละครืไองประดับ

41 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน           ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา
      

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 


6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

      

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ
      

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการตลาด

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบญัชี
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการบญัชี

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

      

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

      

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

      

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

21 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์พอพยีงตามนวพระราชด าริ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์พอพยีงตามนวพระราชด าริ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า          ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางการอาหาร
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั                ทางคมี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                      ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรภ.กพ. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวรักษ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า          ทางการประมง

      

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

      

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

      

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

      

มรภ.กพ. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

      

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

      

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

      

มรภ.กพ. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา

(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา            ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

      

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

      

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

      

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม   
ทางสิไงวดลຌอม

      

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

      

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรภ.กพ. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                    ทางสถิติ
      

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

      

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารละการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การบริหารละการพฒันา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ.กพ. 25



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรกษม มีดังนี้

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะกษตรละชีวภาพ  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  
วทิยาลัยการพทย์ทางลือก

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มจษ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การผลิตละการจัดการพชืพืไอชุมชนมือง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการผลิตละการจัดการพชืพืไอชุมชนมือง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาการผลิตละการจัดการพชื
พืไอชุมชนมือง สาขาวชิาวทิยาการผลิตละ
สุขภาพสัตว์ละสาขาวชิาสงสริมละธรุกิจ
กษตร


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการผลิตละสุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการผลิตละสุขภาพสัตว์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

คณะเกษตรละชวีภาพ

มจษ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สงสริมละธรุกิจกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสงสริมละธรุกิจกษตร




9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี 
ขนงดนตรีเทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                  ทางดนตรีเทย
ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี 
ขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                  ทางดนตรีสากล
ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มจษ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 
ขนงดนตรีเทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดนตรีเทย 
ทางดุริยางคศิลป์

       


8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 
ขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดนตรีสากล 
ทางดุริยางคศิลป์

       


9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดนตรีเทย

ดิมชืไอปรกรมวชิาดนตรี


10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดนตรีสากล

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร        ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

       


มจษ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละศิลปการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป์ละศิลปการสดง     ทางนาฏศิลป์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ ์         ทางนิทศศาสตร์

       


14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์               ทางนิทศศาสตร์

       


15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์
ทางนิทศศาสตร์

       


16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางฝรัไงศสธรุกิจ            ทางภาษาฝรัไงศส

       


18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

มจษ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน                 ทางภาษาจีนธรุกิจ

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆนธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆนธรุกิจ        ทางภาษาญีไปุຆน

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการสืไอสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย 
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสารธรุกิจ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส           ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

มจษ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ละประวติัศาสตร์ชิงทองทีไยว สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี

ทางภมูิศาสตร์ละประวติัศาสตร์ชิงทองทีไยว
ทางประวติัศาสตร์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

ดิมชืไอปรกรมวชิาศิลปกรรม 
(ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป ์
ขนงวชิาศิลปะการพมิพ ์ละขนงวชิา
ออกบบประยุกต์ศิลป)์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม              ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

       


31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม
ขนงวชิาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม             ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

       


มจษ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางสารสนทศศาสตร์

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะวิทยาการจัดการ

มจษ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินละการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

       


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ             ทางการตลาด

       


11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ             ทางการบญัชี

มจษ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ    
ทางธรุกิจระหวางประทศ

       


17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มจษ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ปลีไยนปลงปน็ชืไอปริญญาบริหารธรุกิจ
บณัฑิต     สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการกีฬา

24 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


       


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


       


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


       


คณะวิทยาศาสตร์

มจษ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการทคนลยี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

       


8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

       


9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

       


11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

มจษ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางทคนลยีมัลติมีดีย

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยียธา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

       


15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มจษ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มจษ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

       


มจษ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์ 
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

       


32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

       


34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

       


35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

       


36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์              ทางสถิติ

       


มจษ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

       


38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์         ทางการออกบบ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา) สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์

มจษ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

       


9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว      ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

       


มจษ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา        ทางสตทศันศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

       


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

       


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

       


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
       


23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

       


25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

       


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

       


32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

       


34 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มจษ. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศพืไอการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศพืไอการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย

มจษ. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บริหารสาธารณสุข สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

11 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีการศึกษาละการสืไอสาร สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษาละการสืไอสาร

12 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการกีฬา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาธรรมาภบิาล สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาธรรมาภบิาล

มจษ. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันา

1 ปริญญาการพทย์ผนจีนบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์ผนจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยการพทย์ทางเลือก

มจษ. 24



มีคณะวชิาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์  บณัฑิตศึกษา
คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ  มีดังนี้
          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  
          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี
              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  
          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา
          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูมิ

มชย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยพยาบาลพระยาภกัดีชุมพล


1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา            ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา            ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

มชย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

10 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางการบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางการตลาด                   ทางการบริหารธรุกิจ

มชย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์      
ทางการบริหารธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางการบญัชี                    ทางการบริหารธรุกิจ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ          ทางการบริหารธรุกิจ

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

มชย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร         
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                  
ทางกษตรศาสตร์

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมละ
วสิาหกิจ

สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมละวสิาหกิจ

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์           ทางซรามิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มชย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา              ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการกีฬา

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม           
ทางสิไงวดลຌอม

มชย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ              
ทางการสงสริมสุขภาพดใก
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ - การสงสริมสุขภาพดใก  
ทางสุขศึกษา

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์   ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

39 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

มชย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร         ทางนาฏศิลป ์   
ทางการละคร

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                    
ทางนิทศศาสตร์

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มชย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

48 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

49 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

50 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน 
ทางพฒันาสังคม

51 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

54 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                    
ทางบริหารธรุกิจ

มชย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานทຌองถิไน       ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

56 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

57 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสาธารณสุขชุมชน

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

มชย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

มชย. 11



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัชียงราย  มีดังนี้

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะสังคมศาสตร์  
วทิยาลัยการพทย์พื้นบຌานละการพทย์ทางลือก  วทิยาลัยนานาชาติภมูิภาคลุมน้ าขง  ส านักวชิาการทองทีไยว

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  
                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี
                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  
                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา
                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 
                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มร.ช. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน        ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ช. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

มร.ช. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

18 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละการประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละการประมินผลการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาละการพฒันาสังคม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาละการพฒันาสังคม

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม


คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มร.ช. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม


3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


มร.ช. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


มร.ช. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีครืไองกล

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีฟຂสิกส์ประยุกต์฿น
อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีฟຂสิกส์ประยุกต์฿น
อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีฟຂสิกส์ประยุกต์฿นอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


มร.ช. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม 

ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรมภาย฿น

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

มร.ช. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ซรามิกส์
สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ซรามิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ฟอร์นิจอร์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ฟอร์นิจอร์

มร.ช. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ลหะ
สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ลหะ

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

33 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละพฒันาทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางวจิัยละพฒันาทคนลยีอุตสาหกรรม

34 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์  
ทางคอมพวิตอร์

35 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมพลังงาน

มร.ช. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

37 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต นวตักรรมการออกบบ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางนวตักรรมการออกบบ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต กราฟຂกดีเซน์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางกราฟຂกดีเซน์              ทางการออกบบ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี ขนงดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                     ทางดนตรีเทย

  

 

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี ขนงดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                     ทางดนตรีสากล

  

 

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์

มร.ช. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป์ละการละคร         
ทางนาฏศิลป ์                ทางการละคร

  

 

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการจัดการสารนิทศ

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการจัดการสารนิทศ

  

 

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการบริการสารนิทศ

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการบริการสารนิทศ

  

 

มร.ช. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์  

ขนงวชิาการบริการหຌองสมุด
สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการบริการหຌองสมุด

  

 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพทุธศาสนา

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย  
ขนงวชิาการ฿ชຌภาษา

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย             ทางการ฿ชຌภาษา

  

 

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย  
ขนงวชิาภาษาละวรรณคดี

สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย  
ทางภาษาละวรรณคดี

  

 

มร.ช. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส 
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาละวฒันธรรมเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวฒันธรรมเทย
ทางภาษาเทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ  
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
ทางภาษาอังกฤษ

มร.ช. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ


24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาศิลปะการพมิพ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม  
ทางศิลปะการพมิพ์

  

 

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม            ทางออกบบนิทศศิลป์

  

 

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม            ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

  

 

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางการออกบบ

ดิมชืไอปรกรมวชิาศิลปกรรม

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

มร.ช. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  

ขนงวชิาธรุกิจการขนสง
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจการขนสง

  

 

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจการบริการงาน฿นส านักงาน

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจการบริการงาน฿นส านักงาน

  

 

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจทองทีไยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจทองทีไยว

  

 

32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจบริการทัไวเป

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจบริการทัไวเป

  

 

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจรຌานอาหารละภตัตาคาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจรຌานอาหารละภตัตาคาร

  

 

มร.ช. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  

ขนงวชิาธรุกิจรงรม
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจรงรม

  

 

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

36 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์     ทางการบริหาร

  

 

37 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

  

 

38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาทຌองถิไน

  

 

39 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาจีน        ทางภาษาจีน

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาเทย       ทางภาษาเทย

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

  

 

มร.ช. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา
  

 

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละพฒันาสังคม
ขนงวชิาวฒันธรรมสุขภาพ

สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวจิัยละพฒันาสังคม
ทางวฒันธรรมสุขภาพ

44 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา    
ทางพฒันาสังคม

  

 

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ช. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการงินการธนาคาร
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

6 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

7 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

8 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

9 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

10 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

 

11 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ช. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางการจัดการคุณภาพ

  

 

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางลขานุการ

  

 

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางการงินการธนาคาร

  

 

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
  


17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางการตลาด

  

 

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

  

 

มร.ช. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  

 

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี



22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

  

 

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

  

 

มร.ช. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาธรุกิจบริการ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางธรุกิจบริการ

  

 

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางธรุกิจระหวางประทศ

  

 

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการงินการธนาคาร

  

 

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  

 

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

  

 

มร.ช. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

ขนงวชิาการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

  

 

32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจการกษตร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจการกษตร

  

 

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจการทองทีไยว

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจการทองทีไยว

  

 

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

  

 

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทองทีไยวละบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

หลักสูตรนานาชาติ


36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

มร.ช. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางนิทศศาสตร์

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการฆษณา

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา               ทางนิทศศาสตร์

  

 

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ ์      ทางนิทศศาสตร์

  

 

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการภาพนิไงภาพยนตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการภาพนิไงภาพยนตร์     
ทางนิทศศาสตร์

  

 

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์           ทางนิทศศาสตร์

  

 

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์
ทางนิทศศาสตร์

  

 

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ 
ขนงวชิาสืไอสารการกีฬา

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารการกีฬา         ทางนิทศศาสตร์

  

 

มร.ช. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ดิมชืไอปรกรมวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

45 ปริญญานิทศศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

46 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

47 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ   

 

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรทีไสูง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรทีไสูง

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

  

 

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มร.ช. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  
ขนงวชิาจุลชีววทิยา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์
ทางจุลชีววทิยา

  

 

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  
ขนงวชิาชีววทิยา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

  

 

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์  
ขนงวชิาพฤกษศาสตร์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์
ทางพฤษศาสตร์

  

 

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์                 ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

มร.ช. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 
ทางพลศึกษา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

  

 

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร        ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มร.ช. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ขนงวชิาการจัดการทรัพยากร

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากร

  

 

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ขนงวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

  

 

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ขนงวชิามลพษิสิไงวดลຌอม

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางมลพษิสิไงวดลຌอม

  

 

มร.ช. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  

ขนงวชิาสิไงวดลຌอมทัไวเป
สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอมทัไวเป

  

 

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ขนงวชิาอนามัยสิไงวดลຌอม

สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        ทางสิไงวดลຌอม
ทางอนามัยสิไงวดลຌอม

  

 

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

  

 

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ช. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์
  

 

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตววชศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตววชศาสตร์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางการสอนวทิยาศาสตร์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์สิไงวดลຌอม

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์   

 

คณะสังคมศาสตร์

มร.ช. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบสารสนทศภมูิศาสตร์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม          ทางพฒันาชุมชน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

มร.ช. 31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

  

 

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมวทิยาละมานุษยวทิยา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวทิยาละมานุษยวทิยา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญาการพทย์ผนเทยบณัฑิต การพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพทย์ผนจีน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์ผนจีน

3 ปริญญาการพทย์ผนเทยมหาบณัฑิต การพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

4 ปริญญาการพทย์ผนเทยดุษฎบีณัฑิต การพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

วิทยาลัยการพทย์พืๅนบຌานละการพทย์ทางเลือก

มร.ช. 32



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ชาติพนัธุศึ์กษาอนุภมูิภาคลุมน้ าขง สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางชาติพนัธุศึ์กษาอนุภมูิภาคลุมน้ าขง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการการบริหารทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการการบริหารทຌองถิไน

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

หลักสูตรนานาชาติ 

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นยบายการพฒันาศรษฐกิจละสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางนยบายการพฒันาศรษฐกิจละสังคม

หลักสูตรนานาชาติ


1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม  
ขนงวชิาผนกบริการสวนหนຌา

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

วิทยาลัยนานาชาตภิูมภิาคลุมนๅ าขง

ส านักวิชาการทองเทีย่ว

มร.ช. 33



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม  

ขนงวชิาผนกบริการอาหารละครืไองดืไม
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม  
ขนงวชิาผนกบญัชีรงรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม  
ขนงวชิาผนกมบຌาน

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม  
ขนงวชิาผนกศิลปะการประกอบอาหาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 



  

 

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  
ขนงวชิาจัดการหຌองพกั

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  
ขนงวชิาจัดการหຌองพกั

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางจัดการหຌองพกั

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  
ขนงวชิาธรุกิจบริการอืไนโ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

  


มร.ช. 34



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  

ขนงวชิาธรุกิจบริการอืไนโ
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางธรุกิจบริการอืไน โ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  
ขนงวชิาอาหารละครืไองดืไม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม  
ขนงวชิาอาหารละครืไองดืไม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางอาหารละครืไองดืไม

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารรงรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารรงรม

มร.ช. 35



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัชียง฿หม  มีดังนี้

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชยีง฿หม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9 คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย  
วทิยาลัยมฮองสอน  วทิยาลัยนานาชาติ  สถาบนัพฒันาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชนหงอชีย

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

มร.ชม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลละการวจิัย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลละการวจิัย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ชม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชางอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี



23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

มร.ชม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี



47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

50 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมละทคนลยีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมละทคนลยีศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


51 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

ดิมชืไอปรกรมวชิาจิตวทิยาองค์การ

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

53 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

54 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

55 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร.ชม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
56 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

57 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

58 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

59 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

60 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

61 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ผูຌน าทางการศึกษาละการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางผูຌน าทางการศึกษาละการพฒันาทรัพยากร
     มนุษย์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





คณะทคนลยีการกษตร

มร.ชม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน        ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                 ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มร.ชม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทองทีไยว
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป ์          
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

มร.ชม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต บริหารรัฐกิจ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางบริหารรัฐกิจ                  ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมรัฐประศาสนศาสตร์


20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

ดิมชืไอสาขาวชิาบริหารรัฐกิจ


21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาองค์การ            ทางจิตวทิยา

มร.ชม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์เทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางค์เทย          ทางดุริยางคศิลป์

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดุริยางค์สากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางค์สากล        ทางดุริยางคศิลป์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป ์              ทางการละคร

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ ์            ทางวจิิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม            ทางวจิิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหตัถกรรม

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษากาหลี สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส          ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

มร.ชม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ          ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ดิมชืไอปรกรมวชิาศิลปกรรม


44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

มร.ชม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

48 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นยบายสาธารณะ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะ            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

49 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาทຌองถิไน

51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการส านักงาน
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

6 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินละการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการงินละการธนาคาร
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการตลาด

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ            ทางการบญัชี

มร.ชม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการลขานุการ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ           ทางการลขานุการ

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ             ทางธรุกิจบริการ

มร.ชม. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

35 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

38 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

39 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

มร.ชม. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
40 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 
ปรกรมวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

41 ปริญญานิทศศาสตรมหาบณัฑิต สืไอละการสืไอสารชิงกลยุทธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสืไอละการสืไอสารชิงกลยุทธ์

42 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มร.ชม. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมีปฏบิติั                     ทางคมี
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



มร.ชม. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางลหะ
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



16 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


17 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





18 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



19 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



20 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



21 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



มร.ชม. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
22 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางอิลใกทรอนิกส์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย



23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การปรกรมละการรักษาความปลอดภยั
บนวใบ

สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการปรกรมละการรักษาความปลอดภยั
     บนวใบ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

มร.ชม. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา               ทางชีววทิยาประยุกต์

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยางละพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิก สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิก
ทางซรามิก

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมการกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีวศิวกรรมการกอสรຌาง

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

มร.ชม. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


39 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกอสรຌาง

ดิมชืไอปรกรมวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงทคนลยีกอสรຌาง


40 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมสถาปตัยกรรม

41 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

42 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์  
ทางคอมพวิตอร์

มร.ชม. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
43 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา            ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

44 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

45 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

46 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ             ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

47 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


48 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                   ทางสถิติ

มร.ชม. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
49 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


50 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

51 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน


52 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

53 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

54 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ 
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

ดิมชืไอปรกรมวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม


55 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์          ทางการออกบบ

มร.ชม. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
56 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนวทิยาศาสตร์

57 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

58 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

59 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภมูิภาคลุมน้ าขงละสาละวนิศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภมูิภาคลุมน้ าขงละสาละวนิศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว฿นมิติศรษฐกิจพอพยีง สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว฿นมิติศรษฐกิจพอพยีง

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยมฮองสอน

มร.ชม. 31



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การพฒันาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชมุชนหงอชยี

มร.ชม. 32



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัทพสตรี มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีสารสนทศ  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

มรท. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


คณะครุศาสตร์

มรท. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางกษตรกรรม
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคมี
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว
ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชางอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา              ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา              ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรท. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางฟຂสิกส์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภมูิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรท. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
47 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


48 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


49 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

51 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

52 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

54 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

มรท. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
55 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการส านักงานอัตนมัติ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการส านักงานอัตนมัติ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะเทคนลยีสารสนเทศ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรท. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการยาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรท. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

11 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีครืไองกล

12 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

13 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์       
ทางการออกบบ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยางละพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

มรท. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

19 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรท. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ          
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรท. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการปกครองทຌองถิไน

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร

มรท. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

มรท. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส         
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ          
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรท. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม  
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

ดิมชืไอปรกรมวชิาศิลปกรรม
(ออกบบประยุกต์ศิลป)์

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยวละธรุกิจบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละธรุกิจบริการ

39 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

40 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม          ทางพฒันาชุมชน

41 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

มรท. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทัไวเป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการส านักงาน

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาการจัดการ

มรท. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบญัชี
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มรท. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางการจัดการคุณภาพ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทัไวเป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทัไวเป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางการจัดการทัไวเป

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรท. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ 
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ   
ทางธรุกิจบริการ

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางธรุกิจระหวางประทศ

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางบริหารงานอุตสาหกรรม

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางการงินการธนาคาร

มรท. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการตลาด
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางการตลาด

31 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

32 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการบญัชี

33 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ          ทางการลขานุการ

34 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ  
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มรท. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
36 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

37 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

38 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

39 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจัดการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

42 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

43 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

มรท. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั                  ทางคมี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรท. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปะประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะประดิษฐ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรท. 25



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ชิงคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงคอมพวิตอร์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศทางสถิติ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรท. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา        
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรท. 27



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       ทางสิไงวดลຌอม

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรท. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการกีฬาละนันทนาการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการกีฬาละนันทนาการ

38 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรท. 29



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  ครงการบณัฑิตศึกษา

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรีุ มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี

มรธ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว        ทางจิตวทิยา

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิามัธยม 
ปรกรมวชิาคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิาการศึกษา 
ปรกรมวชิาคอมพวิตอร์ศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรธ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิามัธยม 
ปรกรมวชิาวทิยาศาสตร์ทัไวเป


8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิามัธยม 
ปรกรมวชิาสังคมศึกษา


9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

12 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรธ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละประมินทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการวจิัยละประมินทางการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยคีตศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยคีตศิลป์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ  
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรธ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกบบ   
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมนานาชาติศึกษาพืไอการทองทีไยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมนานาชาติศึกษาพืไอการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ
 

มรธ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางเทยศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรธ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

มรธ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิชา) 
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการครงการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการละการประมินครงการ

ครงการบัณฑิตศึกษา

มรธ. 8



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม มีดังนี้

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  ส านักงานบณัฑิตศึกษา  
หนวยวจิัยการพฒันาหลักสูตรละสรຌางครือขายการพฒันาศักยภาพครูประจ าการ

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                         5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาละการสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการสงสริมสุขภาพ
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรน. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มรน. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรน. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ          ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

มรน. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวางประทศ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี ดิมชืไอปรกรมวชิาบริหารธรุกิจ (การบญัชี)


6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟวร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางการพฒันาซอฟวร์        ทางคอมพวิตอร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการอาหาร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

มรน. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม              ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

มรน. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรน. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์         
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์              ทางสถิติ

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

20 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมทรคมนาคม

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

22 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิลใกทรอนิกส์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบกษตรยัไงยืน สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางระบบกษตรยัไงยืน

มรน. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วศิวกรรมทรัพยากรน้ า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมทรัพยากรน้ า
หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันา

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันานวตักรรมการจัดการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันานวตักรรมการจัดการรียนรูຌ

หนวยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรละสรຌางครือขายการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

มรน. 10



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา  มีดังนี้

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี   บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มร.นม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวจิัยละประมินการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละประมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มร.นม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.นม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางชีววทิยา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสตทศันศึกษา
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสตทศันศึกษา
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.นม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภมูิศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

38 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

41 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

42 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาการศึกษา             ทางจิตวทิยา

43 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสตทศันศึกษา
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

44 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

45 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผูຌน าทางการบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผูຌน าทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม

ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง




8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวชิาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวชิาทคนลยีสถาปตัยกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวชิาทคนลยีออกบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

12 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มร.นม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา

15 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม

16 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิาออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม


1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน         ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มร.นม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน       ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

มร.นม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปะละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลปะละการละคร     
ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์


14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

ดิมชืไอปรกรมวชิาภาษาจีน


15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

ดิมชืไอปรกรมวชิาภาษาญีไปุຆน


16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มร.นม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

ดิมชืไอปรกรมวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว


22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษปน็ภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสุขภาพชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพฒันาสุขภาพชุมชน

มร.นม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์ ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิานิทศศาสตร์


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         ทางการบญัชี

คณะวิทยาการจัดการ

มร.นม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการงินการธนาคาร
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         
ทางการงินการธนาคาร

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         ทางธรุกิจบริการ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปรกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินละการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการรงรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการรงรม

ดิมชืไอปรกรมวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

ดิมชืไอปรกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 
(การตลาด)


มร.นม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดิมชืไอปรกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)


16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

18 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มร.นม. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

ดิมชืไอปรกรมวชิาคม
ี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา                 ทางชีววทิยาประยุกต์

มร.นม. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการสัตวพทย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนิคการสัตวพทย์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ดิมชืไอปรกรมวชิาทคนลยีสารสนทศ


15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มร.นม. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางพลศึกษา
ทางวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายละการกีฬา

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ          ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

มร.นม. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา

26 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ละทคนลยีการสอน สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละทคนลยีการสอน

28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบสารสนทศภมูิศาสตร์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.นม. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

มี 5 กลุมวชิา
1. ทคนลยีสารสนทศธรุกิจ
2. วทิยาการสารสนทศ
3. วศิวกรรมซอฟต์วร์
4. ทคนลยีสืไอสารเรຌสายละระบบ
    ครือขาย
5. ทคนลยีมัลติมีดีย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีการจัดการสิไงวดลຌอม

มร.นม. 21



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

               

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช  มีดังนี้
               1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา
               4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
               5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา
               6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

มรนศ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์

มรนศ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิตอร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา           ทางคอมพวิตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว      
ทางจิตวทิยา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว      
ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

มรนศ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรนศ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


31 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรนศ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

33 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

34 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารนวตักรรมพืไอการพฒันา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารนวตักรรมพืไอการพฒันา

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลักสูตรละการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการพฒันาหลักสูตรละการรียนการสอน

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

38 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารนวตักรรมพืไอการพฒันา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารนวตักรรมพืไอการพฒันา

39 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน

มรนศ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์      
ทางคอมพวิตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรนศ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์         ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ  

ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

ดิมชืไอปรกรมวชิาศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป
์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี (ดนตรีสากล) สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี                       ทางดนตรีสากล

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                  ทางการสดง
ทางนาฏศิลป์ละการสดง

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ
ทางภาษาเทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษาพืไอการทองทีไยว สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษาพืไอการทองทีไยว

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยคดีศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาศรษฐศาสตร์ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

5 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์ ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิานิทศศาสตร์


6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ     
ทางการบริหารธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด                ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี               ทางการบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนศ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการฆษณา

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา             ทางนิทศศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ ์    ทางนิทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์         ทางนิทศศาสตร์

มรนศ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  

ขนงวชิาวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์
สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์
ทางนิทศศาสตร์

25 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า       
ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรนศ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                  ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์           ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรนศ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการพฒันาทรัพยากรชีวภาพ  สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาการพฒันาทรัพยากรชีวภาพ

มี 4 กลุมวชิา คือ
1. กลุมวชิาพฒันาผลิตกรรมชีวภาพ
2. กลุมวชิาพฒันาทรัพยากรสัตวน์้ า
3. กลุมวชิาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภยั
4. กลุมวชิาพฒันาชุมชนบนฐานทรัพยากร
   ชีวภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา           ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร     
ทางการอาหาร

มรนศ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรนศ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาหารละภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางอาหารละภชนาการ
ทางภชนาการ

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรนศ. 19



          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ มีดังนี้
          

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตรละทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ   
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

มรนว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์

มรนว. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาพิศษ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางอาหาร

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนว. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา 
ทางคอมพวิตอร์

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว      
ทางจิตวทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชางอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                    ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนว. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนว. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาจีน

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศส สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภมูิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มี 8 วชิาอก 
1. การศึกษาปฐมวยั
2. พลศึกษา
3. ภาษาเทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. คอมพวิตอร์ศึกษา
6. สังคมศึกษา
7. คณิตศาสตร์
8. วทิยาศาสตร์

38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


39 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

40 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
41 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางศิลปศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหตัถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


43 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


45 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

46 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

47 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

48 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
49 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา

50 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

51 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการคุณภาพ

52 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการหลักสูตรละการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการหลักสูตรละการรียนรูຌ

ดิมชืไอสาขาวชิาหลักสูตรละการสอน


53 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

54 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

55 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

56 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
57 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

58 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

59 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

60 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

61 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

62 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การจัดการการศึกษาละการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการศึกษาละการรียนรูຌ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะเทคนลยีการเกษตรละเทคนลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์

ทางการพมิพ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า        
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการยาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีการอาหาร
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวรักษ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


18 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า        
ทางการประมง

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มรนว. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการยางละพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาตร์กายภาพ

ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

35 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมพลังงาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมพลังงาน

36 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

37 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

ดิมชืไอปรกรมวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม

38 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีครืไองกล
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เฟฟງาสืไอสาร สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางเฟฟງาสืไอสาร
ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิาทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

40 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เฟฟງาอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງาอุตสาหกรรม

41 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการการกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน
ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการรงรม
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                   ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปะการพมิพ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


15 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

17 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง        
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน       
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

20 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิารัฐศาสตร์ ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

21 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

22 ปริญญาศิลปบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

23 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน       
ทางพฒันาสังคม

25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์                 ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารนิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี





30 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาประวติัศาสตร์ บราณคดี
ทางประวติัศาสตร์

31 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี



32 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

มรนว. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

34 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

35 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ        
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ        
ทางภาษาฝรัไงศส

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรนว. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        
ทางภาษาอังกฤษ

41 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ


42 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ทางภาษาอังกฤษ                ทางภาษาจีน

43 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศพืไอการพฒันา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศพืไอการพฒันา

44 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       
ทางการบริหาร

45 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

47 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

48 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

49 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       
ทางการบริหาร

50 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารพืไอการพฒันาทຌองถิไน

51 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

52 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยศึกษาพืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษาพืไอการพฒันา

มรนว. 23



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
53 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

54 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

55 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะวิทยาการจัดการ

มรนว. 24



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย
์

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี ดิมชืไอสาขาวชิาการบญัชี

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

18 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์ ดิมชืไอปรกรมวชิาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

มรนว. 26



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั                   ทางคมี

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์               ทางสถิติ

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                 ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา         
ทางชีววทิยาประยุกต์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรนว. 28



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรม       
ทางฟຂสิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

หลักสูตรนานาชาติ


17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร        
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

มรนว. 29



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม    
ทางสิไงวดลຌอม

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

ดิมชืไอปรกรมวชิาสถิติประยุกต์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                 ทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรนว. 30



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
ดิมชืไอปรกรมวชิาคหกรรมทัไวเป


28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสารสนทศภมูิศาสตร์

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

มรนว. 31



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏับຌานสมดใจจຌาพระยา มีดังนี้

               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมเดใจเจຌาพระยา

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                         ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                     6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มบส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษาละการจัดการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาละการจัดการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มบส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา 
ทางคอมพวิตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยา

ดิมชืไอปรกรมวชิาจิตวทิยาละ
การนะนว 


13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยา          
ทางจิตวทิยาละการนะนว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มบส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีสืไอสารการศึกษา 
ทางสตทศันศึกษา

ดิมชืไอปรกรมวชิาทคนลยีละ
นวตักรรมการศึกษา 


16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

ดิมชืไอปรกรมวชิาภาษาเทย


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มบส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





25 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

26 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ


27 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

28 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

29 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

มบส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา 
ทางสตทศันศึกษา

32 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

33 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มบส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรี              ทางดนตรีเทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทยพืไอการอาชีพ สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย         ทางดนตรีเทยพืไอการอาชีพ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี              ทางดนตรีสากล

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจอิสลามศึกษา สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจอิสลามศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์             ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์             ทางการสดง
ทางนาฏศิลป์ละการสดง

ดิมชืไอสาขาวชิานาฏศิลป์ละการละคร


11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

มบส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณรักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ        ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร          ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มบส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 

ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป์
สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป ์        ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป ์    ทางศิลปกรรม

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคม
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

มบส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางอิสลามศึกษา

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อชียตะวนัออกฉียง฿ตຌศึกษา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียตะวนัออกฉียง฿ตຌศึกษา

28 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร           ทางรัฐประศาสนศาสตร์

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณรักษศ์าสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณรักษศ์าสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

30 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

31 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาอังกฤษ


มบส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันา     
ทางพฒันาสังคม

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

34 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา     
ทางพฒันาสังคม

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ละปฏบิติัการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละปฏบิติัการ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มบส. 11



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

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การปน็ผูຌประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการปน็ผูຌประกอบการ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการทองทีไยวละอุตสาหกรรม
บริการ

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยวละอุตสาหกรรมบริการ

มบส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาการพทย์ผนเทยบณัฑิต การพทย์ผนเทย สาขาวชิาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มบส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีอุตสาหการ

8 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวชิงนิวศ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงนิวศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มบส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์   
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี              ทางคมีอุตสาหกรรม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา      ทางชีววทิยา

ดิมชืไอสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์ 
ขนงจุลชีววทิยา


18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา         ทางชีววทิยาประยุกต์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการพทย์ สาขาวชิาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์      
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์

มบส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ละสารสนทศ

อุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์ละสารสนทศ
     อุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์                 ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

ดิมชืไอสาขาวชิาฟຂสิกส์


28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์         ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มบส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร      ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       ทางสิไงวดลຌอม

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพ)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพ

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ           ทางสถิติประยุกต์

มบส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

36 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

39 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการจัดการ

40 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

41 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

มบส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
42 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต

43 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

44 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาสุขภาพชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพฒันาสุขภาพชุมชน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารวทิยาศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารวทิยาศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการนวตักรรมละทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการนวตักรรมละทคนลยี

ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการทคนลย
ี

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน

บัณฑิตวิทยาลัย

มบส. 19



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏับรีุรัมย์ มีดังนี้

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  
บณัฑิตวทิยาลัย

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         3. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                         4. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรภ.บร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                   ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏยศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.บร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางพลศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรภ.บร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์

ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.บร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีวศิวกรรมเฟฟງา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสถาปตัยกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีสถาปตัยกรรม

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกบบ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม    
ทางพฒันาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.บร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศิลปะละการออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางคอมพวิตอร์ศิลปะละการออกบบ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

ปจัจุบนัชืไอสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์
ละสารสนทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.บร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต การสืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยวละรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละรงรม

5 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.บร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์   
ทางคอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา       
ทางชีววทิยาประยุกต์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์     
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา          
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงทอ

มรภ.บร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       
ทางสิไงวดลຌอม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                   ทางสถิติ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ.บร. 9



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร มีดังนี้

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7 คณะ  คือ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตศึกษา  วทิยาลัยการฝຄกหดัครู  
วทิยาลัยพทุธศาสตร์ละปรัชญา

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                         5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรภ.พน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหการ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหการ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์
ทางซรามิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พน. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต การออกบบผังชุมชน สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบผังชุมชน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


10 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรม สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์
ทางสถาปตัยกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย                   ทางดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.พน. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป ์           ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพระพทุธศาสนา

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ
ทางภาษาฝรัไงศส

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.พน. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ 
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

17 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มรภ.พน. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารภาษาอังกฤษพืไองานอาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางการสืไอสารภาษาอังกฤษพืไองานอาชีพ

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน
ทางพฒันาสังคม

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินการธนาคาร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พน. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตลาด
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารงานอุตสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การลขานุการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการลขานุการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจบริการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พน. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางธรุกิจระหวางประทศ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

16 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการสืไอสารธรุกิจ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการสืไอสารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรภ.พน. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์      
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา   
ทางชีววทิยาประยุกต์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการการกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการสุขภาพ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมูิศาสตร์   
ทางภมูิศาสตร์

มรภ.พน. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา  
ทางพลศึกษา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร      ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม     
ทางสิไงวดลຌอม

มรภ.พน. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวศาสตร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา        
ทางสิไงวดลຌอม

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรภ.พน. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการรียนรูຌ

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

7 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

บัณฑิตศึกษา

มรภ.พน. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการครงการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการครงการละการประมินครงการ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

12 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

วิทยาลัยการฝຄกหัดครู

มรภ.พน. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการศึกษาปฐมวยั
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว      
ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

รวมกับคณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

มรภ.พน. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา 
ทางสตทศันศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มรภ.พน. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสุขศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชางอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรภ.พน. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วจิัยละประมินการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อิสลามศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา       
ทางพลศึกษา

ดิมชืไอปรกรมวชิาการฝຄกละการจัดการ
กีฬา

มรภ.พน. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
33 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการปฐมวยัศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการปฐมวยัศึกษา

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการรียนรูຌ

38 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

40 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

มรภ.พน. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
41 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

42 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ  
ทางจิตวทิยา

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวทิยาการปรึกษา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยาการปรึกษา       
ทางจิตวทิยา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพระพทุธศาสนา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาปรัชญา ศาสนา ทววทิยา
ทางพระพทุธศาสนา

วิทยาลัยพุทธศาสตร์ละปรัชญา

มรภ.พน. 19



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  บณัฑิตศึกษา

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                         ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

มรอย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาพิศษละการศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษละการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การสอนภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย           ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มรอย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรอย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนาฏศิลป์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปนาฏดุริยางค์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

มรอย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการจัดการการรียนรูຌ

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรอย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปก์ารละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลปก์ารละคร        ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน         ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรอย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏศิลป์ละการละคร      ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรอย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

มรอย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต สารสนทศทางธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางสารสนทศทางธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

มรอย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต  ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรอย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป


7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ 
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรอย. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร         ทางการอาหาร

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามัยละความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภยั

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรอย. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการรียนรูຌ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการรียนรูຌ

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเปละการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเปละการตลาด

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

บัณฑิตศึกษา

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรอย. 13



38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม มีดังนี้
                    

               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตรละอาหาร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

มรพส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์

มรพส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา 
ทางสตทศันศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


มรพส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละประมินผลการศึกษา

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยละพฒันาทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาการศึกษา

มรพส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพฒันาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกษตร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาสัตวบาล


5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมกษตรละอาหาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมกษตรละอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

คณะเทคนลยีการเกษตรละอาหาร

มรพส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์อุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรพส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีการผลิต
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีการผลิต
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม   
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรพส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมลจิสติกส์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง         
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรพส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน       
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์


6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล           ทางดนตรี

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
ปรกรมวชิาดนตรี


7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 
ขนงดนตรีเทย

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย                   ทางดนตรี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี 
ขนงดนตรีสากล

สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล                 ทางดนตรี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการฆษณา

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา                 ทางนิทศศาสตร์

มรพส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  

ขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์
สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ ์        
ทางนิทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการภาพนิไงภาพยนตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการภาพนิไงภาพยนตร์     
ทางนิทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวารสารศาสตร์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์              
ทางนิทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ 
ขนงวชิาการจัดการสารนิทศ

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการจัดการสารนิทศ  
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มรพส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ 

ขนงวชิาการบริการสารนิทศ
สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์  
ทางการบริการสารนิทศ
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ 
ขนงวชิาการบริหารหຌองสมุด

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ 
ทางการบริหารหຌองสมุด
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ  
ทางภาษาเทย

มรพส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        
ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       
ทางการบริหาร

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ        
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทัไวเป

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป        
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรพส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการตลาด
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี             
ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

มรพส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์ 
ทางวทิยุกระจายสียงละวทิยุทรทศัน์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ ขนงวชิาสืไอสารการกีฬา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์  
ทางสืไอสารการกีฬา

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรพส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจการบริการงาน฿นส านักงาน

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจการบริการงาน฿นส านักงาน

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจบริการทัไวเป

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจบริการทัไวเป

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจรຌานอาหารละภตัตาคาร

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจรຌานอาหารละภตัตาคาร

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจรงรม

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจรงรม

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการประยุกต์ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการ         
ทางการจัดการประยุกต์

มรพส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา                 ทางชีววทิยา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอปรกรมวชิาชีววทิยาประยุกต์


7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์          
ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรพส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์       
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา           ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา           ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรพส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       
ทางสิไงวดลຌอม

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ        
ทางสุขศึกษา

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
ทางการสงสริมสุขภาพดใก
ทางสุขศึกษา

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ               
ทางสถิติประยุกต์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรพส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

20 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

24 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

25 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรพส. 19



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพชรบรีุ มีดังนี้

                        1. อนุปริญญา   หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                        2. ปริญญาตรี   หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                        3. ปริญญาตรี   หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

                        4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                        5. ปริญญาท   หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                        6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี

               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีสารสนทศ  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการ
จัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

มรภ.พบ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว         ทางจิตวทิยา

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.พบ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางดนตรีศึกษา  ทางดนตรี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          ศิลปกรรมดนตรี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมดนตรี              ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.พบ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต          สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 1 ปตีอจากปริญญาตรี


20 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 1 ปตีอจากปริญญาตรี


21 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

หลักสูตร 1 ปตีอจากปริญญาตรี


22 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

23 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

1 อนุปริญญา สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญา ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มี 3 ขนงวชิา
 คือ
1. ทคนลยีการกษตร

2. ทคนลยีการผลิตพชื


3. การจัดการกษตรพืไอการทองทีไยว

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์  (ทัไวเป) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์ทัไวเป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์  (สัตวบาล) สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์               ทางสัตวบาล

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรภ.พบ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์  
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา             ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พบ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต กษตรละอุตสาหกรรมกษตรพืไอการพฒันา สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรละอุตสาหกรรมกษตรพืไอการพฒันา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ความมัไนคงคอมพวิตอร์ละครือขาย  สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางความมัไนคงคอมพวิตอร์ละครือขาย
ทางคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          คอมพวิตอร์ประยุกต์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีคอมพวิตอร์ส านักงาน สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์ส านักงาน

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์     
ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา

คณะเทคนลยีสารสนเทศ

มรภ.พบ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละยุทธศาสตร์สารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีละยุทธศาสตร์สารสนทศ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ทคนลยีสารสนทศคุณภาพ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศคุณภาพ

1 อนุปริญญา กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญา ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญา ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญา อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์อิลใกทรอนิกส์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์            
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          ทคนลยีอุตสาหกรรม 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกล สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครืไองกล

14 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการทคนลยี

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.พบ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาละการจัดการอุตสาหกรรม

การทองทีไยว
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการพฒันาละการจัดการอุตสาหกรรม
การทองทีไยว

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร        ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคม           ทางการพฒันาชุมชน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.พบ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ         ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม            ทางออกบบนิทศศิลป์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม 
ขนงวชิาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม            ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  
ขนงวชิาธรุกิจทองทีไยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจทองทีไยว

มรภ.พบ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว  

ขนงวชิาธรุกิจรงรม
สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธรุกิจรงรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะละการออกบบ  สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะละการออกบบ
ทางการออกบบ

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาละการจัดการอุตสาหกรรม
ทองทีไยว

สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการพฒันาละการจัดการอุตสาหกรรม
     การทองทีไยว

ดิมชืไอสาขาวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว


23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

มรภ.พบ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พบ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ       ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด           ทางการบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี           ทางการบริหารธรุกิจ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต          การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พบ. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ์

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

20 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ละคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรภ.พบ. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ละระบบสารสนทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตร์ละระบบสารสนทศ
ทางคณิตศาสตร์          ทางระบบสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์  

ดิมชืไอสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป 


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์      ทางชีววทิยา

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสิไงวดลຌอม สาขาวชิาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม         ทางสิไงวดลຌอม
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์      
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรภ.พบ. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา          ทางพลศึกษา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม        
ทางสิไงวดลຌอม

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์อาหารประยุกต์ละการบริการ  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์อาหารประยุกต์ละการบริการ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต          สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พบ. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางวทิยาศาสตรศึกษา

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรภ.พบ. 19



มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัพชรบรูณ์ มีดังนี้

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

                         1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา

                         3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรพช. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะเทคนลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร์

มรพช. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกบบ

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพวิตอร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารการปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   
ทางการบริหาร

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   
ทางการบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรพช. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา

ของศรษฐกิจพอพยีง
สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญาของ
     ศรษฐกิจพอพยีง

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพยีง

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา
     ศรษฐกิจพอพยีง

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

7 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 


8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม  
ทางพฒันาชุมชน

มรพช. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีสากล                   ทางดนตรี
ดิมชืไอปรกรมวชิาดนตรี


10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                    ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

มรพช. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

5 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

6 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรพช. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร    
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรพช. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม   
ทางสิไงวดลຌอม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรพช. 8



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกใต

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัภูกใต  มีดังนี้
                         1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

มรภ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา         ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการพชืสวนประดับ  สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการพชืสวนประดับ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการประมง    
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า

ดิมชืไอปรกรมวชิาการพาะล้ียงสัตวน์้ า

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะเทคนลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
ปรกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร์


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา         
ทางชีววทิยาประยุกต์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการออกบบ  สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการออกบบ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

ดิมชืไอปรกรมวชิาภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการจัดการสดง  สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการจัดการสดง

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน 
ทางพฒันาสังคม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

มรภ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทองทีไยวละบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

หลักสูตรนานาชาติ


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจการประชุมละนิทรรศการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจการประชุมละนิทรรศการ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

ดิมชืไอขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ


6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทองทีไยวละบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการงานสถาปตัยกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการงานสถาปตัยกรรม

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอินตอร์นใต สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางทคนลยีอินตอร์นใต 
ทางคอมพวิตอร์

4 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ     
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรภ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม    
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสรຌางสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารวทิยาศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารวทิยาศาสตร์

มรภ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การสรຌางสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
ทางคมี

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ. 9



          1. อนุปริญญา  หลักสูตร 2 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือทยีบทา

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม มีดังนี้
                    

               มีคณะวชิาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะทคนลยีสารสนทศ  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  วทิยาลัยกฎหมายละการปกครอง

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ป ีตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

มรม. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรม. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคมี
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษาละการจัดการกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการจัดการกีฬา
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรม. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

18 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

21 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

22 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา      
ทางคณิตศาสตร์

มรม. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลทางการศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

28 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

29 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

30 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารจัดการการศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารจัดการการศึกษา

มรม. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรละการรียนการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

32 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การวจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละประมินผลการศึกษา

33 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

34 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลสัตว ์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพยาบาลสัตว์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการสัตวพทย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวพทย์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรม. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางการประมง
ทางทคนลยีการพาะล้ียงสัตวน์้ า

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองจักรกลกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองจักรกลกษตร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศการกษตร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตร

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต บริหารธรุกิจกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางบริหารธรุกิจกษตร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรม. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศภมูิศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีสารสนทศภมูิศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะเทคนลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรม. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองทຌองถิไน       ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มรม. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรวมกับ Vinh University 

สาธารณรัฐสังคมนิยมวยีดนาม

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร             ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

มรม. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

20 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาเทยพืไออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ

21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร            ทางรัฐประศาสนศาสตร์

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศ์าสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศ์าสตร์ละสารสนทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา
ทางพฒันาสังคม

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

มรม. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการบญัช
ี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

มรม. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรม. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์ออกบบผลิตภณัฑ์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรม. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                    ทางสถิติประยุกต์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

มรม. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

21 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครือขายคอมพวิตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมครือขายคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

22 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คมีศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีศึกษา                   ทางคมี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์พืไอการศึกษา

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

วิทยาลัยกฎหมายละการปกครอง

มรม. 16



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ ของมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา มีดังนี้

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ทคนลยีละการกษตร    คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                        ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

มรย. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว
ทางจิตวทิยา

คณะครุศาสตร์

มรย. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีการศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรย. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต         สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์            ทางชีววทิยา

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       
ทางสิไงวดลຌอม

มรย. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนอิสลามศึกษา

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรย. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน      ทางการบริหาร      
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกบบนวตักรรมทศันศิลป ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนวตักรรมทศันศิลป์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน       ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรย. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

มรย. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์ ดิมชืไอปรกรมวชิานิทศศาสตร์ 
(การประชาสัมพนัธ)์


3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรย. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการตลาด
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต         การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์เทคนลยีละการเกษตร

มรย. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอปรกรมวชิาชีววทิยาประยุกต์


6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต         ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีมัลติมีดีย สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์          
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรย. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  

ขนงวชิาการฝຄกละการจัดการกีฬา
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา       ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

15 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงวดลຌอมกับการพฒันา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมกับการพฒันา
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม      ทางสิไงวดลຌอม

มรย. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า         ทางการประมง

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรย. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร        ทางการอาหาร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ  
ขนงวชิาการสงสริมสุขภาพดใก

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ           ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

มรย. 13



44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด
               มีคณะวชิาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร  วทิยาลัยการจัดการ  วทิยาลัยการศึกษา  วทิยาลัยนิติศาสตร์ละรัฐศาสตร์

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัรຌอยอใด มีดังนี้

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือทยีบทา  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท  หรือทยีบทา  

ม.รอ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

ม.รอ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร           ทางการปกครองทຌองถิไน 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

ม.รอ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

ม.รอ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.รอ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

22 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ม.รอ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางทคนลยีเฟฟງา

26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

27 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

28 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

29 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

30 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬาการฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

31 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

ม.รอ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
32 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางทคนลยีการกษตร
หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

33 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยียธา

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

34 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

35 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง
 2 ปี

36 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

38 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

39 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

ม.รอ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ
40 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

41 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

42 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

43 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.รอ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการรงรมละการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาละการจัดการกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการจัดการกีฬา
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต การประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ์

วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยการศึกษา

ม.รอ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาอก ผลการรับรอง หมายหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพยีง

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญา
     ศรษฐกิจพอพยีง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

วิทยาลัยนิตศิาสตร์ละรัฐศาสตร์

ม.รอ. 11



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์  มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

          6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท  หรือทยีบทา

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มรร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                   

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา                   
ทางคอมพวิตอร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา                    
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยาละการนะนว         
ทางจิตวทิยา

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีละนวตักรรม
การศึกษา


มรร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์                     
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการออกบบผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป ์  
ทางทคนลยีการออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีออกบบผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมครืไองกลยานยนต์ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางวศิวกรรมครืไองกลยานยนต์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมเฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางวศิวกรรมเฟฟງา

มรร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

17 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป ์              
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรร. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบประยุกต์ศิลป ์            
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร    
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต


9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล                 ทางดนตรี

มรร. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏดุริยางคศิลปเ์ทย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏดุริยางคศิลปเ์ทย
ทางนาฏดุริยางคศิลป์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ 
ทางภาษาเทย

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาเทย


17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรร. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                   
ทางนิทศศาสตร์

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

ดิมชืไอปรกรมวชิาบริหารธรุกิจ 


คณะวิทยาการจัดการ

มรร. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  

ขนงวชิาการบริหารธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ              ทางการตลาด

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ              ทางการบญัชี

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรร. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ         
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                   
ทางนิทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การอาหารละธรุกิจบริการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                
ทางการอาหารละธรุกิจบริการ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรร. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                    

ทางกษตรศาสตร์
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                 
ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป               
ทางคหกรรมศาสตร์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

มรร. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์                   ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์   
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรร. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร

ธรรมชาติ                     
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม           
ทางสิไงวดลຌอม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ  
ขนงวชิาการสงสริมสุขภาพดใก

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

22 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์              
ทางสาธารณสุขศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน


มรร. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา         
ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรร. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจัดการพืไอการพฒันา สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการพืไอการพฒันา
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการศึกษาพืไอการพฒันาทຌองถิไน

มรร. 18



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัร าเพพรรณี  มีดังนี้

          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรมละอัญมณีศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะนิทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการคอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะอัญมณีศาสตร์ละประยุกต์ศิลป์

มรรพ. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะครุศาสตร์

มรรพ. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา               ทางดนตรี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรรพ. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรรพ. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวชิาชีพครู

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า
ทางการประมง

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรรพ. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางกษตรศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศการกษตร สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อัญมณีศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางอัญมณีศาสตร์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรมละอัญมณีศาสตร์

มรรพ. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 

ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 6 ขนงวชิา
1. ทคนลยีกอสรຌาง
2. ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. ทคนลยีการผลิต
4. ทคนลยีครืไองกล
5. ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม
6. ทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มี 4 วชิาอก
1. ทคนลยีกอสรຌาง
2. ทคนลยีการจัดการธรุกิจอุตสาหกรรม
3. ทคนลยีการจัดการผลิต
4. ทคนลยีคอมพวิตอร์ครืไองกล

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมมคคาทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมมคคาทรอนิกส์

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมยธา สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมยธา

มรรพ. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์

ทางวศิวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการงานวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการงานวศิวกรรม

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

คณะนิตศิาสตร์

มรรพ. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป ์           
ทางการออกบบ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

ดิมชืไอปรกรมวชิาพฒันาชุมชน


หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรรพ. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ                 
ทางภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

มรรพ. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครือขายคอมพวิตอร์  สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ 
ทางทคนลยีครือขายคอมพวิตอร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์          ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินการธนาคาร

ดิมชืไอปรกรมวชิาบริหารธรุกิจ 
(การงินการธนาคาร)


คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ละเทคนลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

มรรพ. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   
ทางการบริหารธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  

มรรพ. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี

ทางการบญัชี

14 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

15 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
ศิลปกรรม


16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ปลีไยนชืไอปน็ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                
ทางคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรรพ. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์  
ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิสารสนทศ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์         ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรรพ. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางการออกบบ

คณะอัญมณีศาสตร์ละประยุกตศิ์ลป์

มรรพ. 15



          1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

          4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

          5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัล าปาง มีดังนี้

               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี

มร.ลป. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มร.ลป. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา          ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                 ทางดนตรี

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ลป. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาเทย
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มร.ลป. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาสังคมศึกษา


26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

28 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

29 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู                ทางศึกษาศาสตร์

30 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

31 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวดัประมินละวจิัยทางการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัประมินละวจิัยทางการศึกษา

32 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มร.ลป. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การสงสริมละสืไอสารการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละการจัดการหลังการกใบกีไยว สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีละการจัดการหลังการกใบกีไยว

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีการเกษตร

มร.ลป. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร          
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สิไงทอ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มร.ลป. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางอิลใกทรอนิกส์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยียธา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมซอฟต์วร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวศิวกรรมซอฟต์วร์          ทางคอมพวิตอร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางสหวทิยาการอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มร.ลป. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน           ทางพฒันาสังคม

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มร.ลป. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศ์าสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศ์าสตร์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน               ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยละการสืไอสารทางธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยละการสืไอสารทางธรุกิจ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

มร.ลป. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารละพฒันาประชาคมมืองละ
ชนบท

สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารละพฒันาประชาคมมืองละชนบท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มร.ลป. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์                    
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจระหวางประทศ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                   
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ลป. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ
ดิมชืไอปรกรมวชิาการบริหารธรุกิจ 
(คอมพวิตอร์ธรุกิจ)

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

12 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

13 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

มร.ลป. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์                

ทางคหกรรมศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์              ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์          ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม           
ทางสิไงวดลຌอม

มร.ลป. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์                  ทางคมี

ดิมชืไอปรกรมวชิาคม
ี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์             ทางชีววทิยา

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์       ทางคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม  
ทางสิไงวดลຌอม

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มร.ลป. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารละบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมอาหารละบริการ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ลป. 16



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัลย มีดังนี้

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                     1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                        ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                     4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                     5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาทหรือทยีบทา  

มรล. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์           ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมละทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมละทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิาทคนลยีละนวตักรรม
การศึกษา


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรล. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวชิาฟຂสิกส์


10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรล. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยียธา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยียธา

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีวศิวกรรมการผลิต สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีวศิวกรรมการผลิต
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพวิตอร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรล. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาสังคม         ทางการพฒันาชุมชน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดิจิตอลอาร์ตส์  สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางดิจิทลัอาร์ตส์

มรล. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางนาฏยศิลป์

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์                  ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์


มรล. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไออาชีพ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ        
ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรล. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษศึกษา

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสืไอสารมวลชน สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต  การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทองทีไยวละการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

ดิมชืไอสาขาวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว


10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

มรล. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรล. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์         ทางชีววทิยา

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร         ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางทคนลยีการอาหาร

ดิมชืไอสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ละทคนลยี
การอาหาร


9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์      
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

มรล. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์

ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา         ทางพลศึกษา

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา        ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา   
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการกีฬา

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร        ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม      ทางสิไงวดลຌอม

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ            ทางสถิติประยุกต์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

มรล. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสาธารณสุขชุมชน

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อาหารละภชนาการ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร         ทางอาหารละภชนาการ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์ประยุกต์

24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต การสรຌางสริมสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรล. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการละการประมินครงการ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการละการประมินครงการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทยศึกษาพืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษาพืไอการพฒันา

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา    
ทางพฒันาสังคม

มรล. 14



คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัวเลยอลงกรณ์฿นพระบรมราชูปถัมภ ์มีดังนี้

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                         ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                     6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์฿นพระบรมราชปูถัมภ์
               มีคณะวชิาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมการจัดการ

มรว. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ป ีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรว. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสงสริมสุขภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

14 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรว. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตพชื สาขาวชิาทคนลยีการผลิตพชื
ทางทคนลยีการผลิตพชื

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการผลิตสัตว์ สาขาวชิาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรว. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีการจัดการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรว. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

ทางอิลใกทรอนิกส์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อิลใกทรอนิกส์สืไอสารละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์สืไอสารละคอมพวิตอร์

12 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมระบบควบคุมละหุนยนต์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมระบบควบคุมละหุนยนต์

มรว. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรว. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร         
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางจิตวทิยา

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล                  ทางดนตรี

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร      
ทางนาฏศิลป ์                   ทางการละคร

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรว. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยพืไอนวตักรรมการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยพืไอนวตักรรมการสืไอสาร

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตรบณัฑิต

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง            ทางการสดง

มรว. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา
ทางพฒันาสังคม

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ

มรว. 10



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

ทางการจัดการทัไวเป
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจคຌาปลีก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจคຌาปลีก

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการคุณภาพ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการงินการธนาคาร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรว. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการลขานุการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

มรว. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการการบนิ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการการบนิ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยว

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

26 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรว. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางสัตวบาล
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  
ทางคณิตศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์       
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม              ทางคมี

มรว. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

มรว. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร       ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ทคนลยีพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีพอลิมอร์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรว. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา         ทางสิไงวดลຌอม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริการ฿นอุตสาหกรรมการบนิ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการบริการ฿นอุตสาหกรรมการบนิ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความขัดยຌงบบบรูณาการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการความขัดยຌงบบบรูณาการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 17



50. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
               มีคณะวชิาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         4. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         5. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

                         6. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะกษ  มีดังนี้

                         2. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

มรภ.ศก. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 3 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย





2 อนุปริญญาครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

มรภ.ศก. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการประถมศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

มรภ.ศก. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 
ขนงวชิาการนิทศการศึกษา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 
ขนงวชิาการบริหารรงรียน

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา 
ขนงวชิาการวางผนละการพฒันา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.ศก. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิาครืไองปั้นดินผา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางครืไองปั้นดินผา
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิาครืไองปั้นดินผา

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานเฟฟງาอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานเมຌละงานกอสรຌาง

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานยนต์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานลหะ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรภ.ศก. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์

ขนงวชิาศิลปหตัถกรรม
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิาออกบบ-ขียนบบ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
ทางออกบบ-ขียนบบ

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิาออกบบ-ขียนบบ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


34 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานเฟฟງาอิลใกทรอนิกส์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


35 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานเมຌละงานกอสรຌาง

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


36 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานยนต์

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


37 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิางานลหะ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


38 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป ์
ขนงวชิาศิลปหตัถกรรม

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรภ.ศก. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
39 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางตามขนงวชิาทีไปรากฏ฿น฿บสดงผลการศึกษา
มี 3 ขนงวชิา คือ
1. ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
2. ขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
3. ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง

40 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

41 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

42 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

43 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี


44 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


45 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด              ทางการบริหารธรุกิจ

มรภ.ศก. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
46 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


47 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธรุกิจ

48 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


49 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาการบญัชี

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี                  ทางการบริหารธรุกิจ

50 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


51 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ  
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ        ทางการบริหารธรุกิจ

52 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

มรภ.ศก. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
53 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

ขนงวชิาธรุกิจการงินละการธนาคาร
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจการงินละการธนาคาร

54 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

55 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

56 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธรุกิจ

57 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจการกษตร

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจการกษตร

มรภ.ศก. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
58 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

ขนงวชิาธรุกิจการทองทีไยว
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจการทองทีไยว

59 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
ขนงวชิาธรุกิจระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

60 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

61 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง            ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

62 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

63 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

มรภ.ศก. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
64 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

65 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

66 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

67 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

68 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ซรามิกส์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ซรามิกส์

69 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์

มรภ.ศก. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
70 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์พลาสติก
สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์พลาสติก

71 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ฟอร์นิจอร์

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ฟอร์นิจอร์

72 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์ลหะ

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์ลหะ

73 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
ขนงวชิาออกบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

มรภ.ศก. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
74 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  

ขนงวชิาทคนลยีกอสรຌาง
สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


75 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


76 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีการผลิต

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


77 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีคอมพวิตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


78 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีครืไองกล

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


79 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม  
ขนงวชิาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


80 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


81 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


มรภ.ศก. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
82 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

83 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์  
ขนงวชิาการประชาสัมพนัธ์

สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพนัธ ์         ทางนิทศศาสตร์

84 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

85 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

86 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ              
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

87 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางตามขนงวชิาทีไปรากฏ฿น฿บสดงผลการศึกษา

มี 2 ขนงวชิา คือ
1. ขนงวชิาการพฒันาชุมชน
2. ขนงวชิาสหวทิยาการพืไอการพฒันา    
   ทຌองถิไน

88 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร               ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
89 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาสังคม
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

90 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสังคม
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

91 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

92 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

93 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

94 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

95 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

มรภ.ศก. 15



51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร มีดังนี้

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

                        ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา 

                     6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรสน. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาละการนะนว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวทิยา          
ทางจิตวทิยาละการนะนว

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางธรุกิจศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมละคอมพวิตอร์ศึกษา  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนวตักรรมละคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษาละวทิยาศาสตร์การกีฬา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละวทิยาศาสตร์การกีฬา  
ทางพลศึกษา             ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ละทคนลยี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางอุตสาหกรรมศิลป์ละทคนลยี
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

33 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

34 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยละพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวจิัยละพฒันาการศึกษา

36 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า        
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีการเกษตร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางพชืศาสตร์
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมกษตร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพาะล้ียงสัตวน์้ า         
ทางการประมง

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนิคการสัตวพทย์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวพทย์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สัตวบาล สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ กอสรຌาง สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ อิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต การบริหารงานกอสรຌาง สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารงานกอสรຌาง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางทคนลยีซรามิกส์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม  สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ            
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางการออกบบ        
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ        
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ        
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน         ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การมืองการปกครอง สาขาวชิารัฐศาสตร์
ทางการมืองการปกครอง
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ         ทางภาษาอังกฤษ

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนทศศาสตร์ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

22 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

23 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการส านักงาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการส านักงาน

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาการจัดการ
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

มรสน. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ
ดิมชืไอปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต


1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั               ทางคมี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ               ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์          ทางคณิตศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวชิาคณิตศาสตร์


10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต พชืศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางพชืศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟຂสิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์         
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                  ทางสถิติประยุกต์

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน
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ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

ทางสุขศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาการสารสนทศละทคนลยี สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางวทิยาการสารสนทศละทคนลยี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตรศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตรศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารการพฒันา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารละพฒันาการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารละพฒันาการศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วจิัยหลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวจิัยหลักสูตรละการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย

มรสน. 17



52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีการกษตร  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  
คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา มีดังนี้

                     1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                     2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                     3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                        ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                     4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                     5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

มรภ.สข.1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.สข.2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา  
ทางสตทศันศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.สข.3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

22 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

24 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรภ.สข.4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

26 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางการพาะล้ียงสัตวน์้ า    
ทางการประมง

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

คณะเทคนลยีการเกษตร

มรภ.สข.5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีการกษตร

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการจัดการ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.สข.6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป ์ 
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์       ทางการบริหาร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน          ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.สข.7



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

ทางภาษาเทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ       
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร         ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอมัคคุทศน์ละการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางสังคมศาสตร์พืไอมัคคุทศน์ละการทองทีไยว

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

ปจัจุบนัปลีไยนปน็บริหารธรุกิจบณัฑิต
สาขาวชิาอุตสาหกรรมทองทีไยว

มรภ.สข.8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สข.9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14 ปริญญาศรษฐศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศรษฐศาสตร์

15 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรภ.สข.10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ละคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละคอมพวิตอร์

มี 4 ขนงวชิา คือ
1. ขนงวชิาคณิตศาสตร์
2. ขนงวชิาสถิติประยุกต์
3. ขนงวชิาวทิยาการคอมพวิตอร์
4. ขนงวชิาทคนลยีสารสนทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา              ทางชีววทิยาประยุกต์

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยียางละพอลิมอร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยียางละพอลิมอร์

ดิมชืไอสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

มรภ.สข.11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์         
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม       
ทางสิไงวดลຌอม

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ดิมชืไอปรกรมวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(การสงสริมสุขภาพดใก)


มรภ.สข.12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ

(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ         ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                     ทางสถิติประยุกต์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปรกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน 
(อนุปริญญา) ละปรกรมวชิาสาธารณสุข
ชุมชน (หลักสูตรตอนืไอง 2 ป)ี

19 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สข.13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีเทย สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์

ทางดนตรีเทย                ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล              ทางดนตรี

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยรังสรรค์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยรังสรรค์

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป ์            ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรภ.สข.14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

มรภ.สข.15



4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา
5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 
6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต
               มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต มีดังนี้

1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  
2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา
3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

 ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา

มสด. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มสด. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน             ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มสด. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธรุกิจการทองทีไยว
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธรุกิจการรงรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาพพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการพมิพ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพมิพ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบนิทศศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป ์          ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป ์          ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสด. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ออกบบพาณิชยศิลป์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ทางออกบบพาณิชยศิลป ์       ทางการออกบบ
หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

12 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกบบฟชัไน สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบฟชัไนละสิไงทอ  
ทางการออกบบ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี


16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกบบสืไอสิไงพมิพ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการออกบบสืไอสิไงพมิพ์
ทางการออกบบ

มสด. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางจิตวทิยา

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางจิตวทิยา
ทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมละองค์การ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝรัไงศสธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส            ทางภาษาฝรัไงศสธรุกิจ

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

23 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ            ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

24 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

มสด. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์

ทางรัฐศาสตร์

26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

27 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปประดิษฐ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

30 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์        ทางการบริหาร

1 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

คณะวิทยาการจัดการ

มสด. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ

3 อนุปริญญาการบริหารธรุกิจ ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

4 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพนัธ์

5 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

6 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงิน

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการกอล์ฟ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการกอล์ฟ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มสด. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการบริหารธรุกิจ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพวิตอร์ธรุกิจ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การออกบบงานสดงละนิทรรศการ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบงานสดงละนิทรรศการ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยวละการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละการบริการ

17 ปริญญานิทศศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิทศศาสตร์

มสด. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการบริการ

19 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

20 ปริญญาการจัดการดุษฎบีณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการจัดการ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร

2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์                                   
ทางคอมพวิตอร์

3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คมีปฏบิติั สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏบิติั                    ทางคมี

4 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

5 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ผຌาละครืไองตงกาย สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มสด. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

7 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

8 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการสิไงวดลຌอมมืองละอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ                                      
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมมืองละอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา               ทางชีววทิยาประยุกต์

มสด. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางทคนลยีสารสนทศ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ป ี


15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการความปลอดภยั สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาการความปลอดภยั

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์  
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การกีฬา  
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 
ทางพลศึกษา              ทางวทิยาศาสตร์การกีฬา 
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ครืไองส าอาง

มสด. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางการอาหาร          ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม          
ทางสิไงวดลຌอม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ                 ทางสถิติประยุกต์

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

มสด. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์

27 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนคณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

3 ปริญญานิทศศาสตรมหาบณัฑิต การสืไอสารธรุกิจบริการ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารธรุกิจบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ มี 4 กลุมคือ กลุมการจัดการทัไวเป         
กลุมการตลาด พิไมกลุมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ละ กลุมการจัดการสืไอสารการตลาด 


บัณฑิตวิทยาลัย

มสด. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความรูຌ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการความรูຌ

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการสุขภาพภาครัฐละภาคอกชน สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการสุขภาพภาครัฐละภาคอกชน

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาวะผูຌน าชิงยุทธศาสตร์ความปน็ลิศ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภาวะผูຌน าชิงยุทธศาสตร์ความปน็ลิศ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต อาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรมละ
สังคม

สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรมละสังคม

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต นยบายละการบริหารสังคม สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายละการบริหารสังคม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

รวมกับสถาบนันยบายพฒันาสังคมละ
ศรษฐกิจ

12 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การบริหารการศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาพิศษ

มสด. 15



54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
               มีคณะวชิาทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนวตักรรมละการจัดการ  วทิยาลัยนานาชาติ  วทิยาลัยพยาบาลละสุขภาพ

คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา มีดังนี้

                         1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

                         2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

                         3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

                             ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

                         4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต   หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

                         5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา 

                         6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา  

มรภ.สส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การวดัผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการวดัผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาพิศษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

มรภ.สส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา                  ทางดนตรี

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวตักรรมการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ธรุกิจศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางธรุกิจศึกษา

มรภ.สส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นวตักรรมละทคนลยีการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมละทคนลยีการศึกษา
ทางสตทศันศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

18 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต บริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางประวติัศาสตร์

20 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พระพทุธศาสนา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพระพทุธศาสนา

21 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

22 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

23 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.สส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

25 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภมูิศาสตร์

27 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ทัไวเป

29 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปหตัถกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหตัถกรรม

31 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มรภ.สส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
32 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

34 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

35 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

36 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

37 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการคุณภาพ

38 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

39 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มรภ.สส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
40 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมการบริหารจัดการการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางนวตักรรมการบริหารจัดการการศึกษา

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอาคาร สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอาคาร

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวชิาการจัดการ
ทางการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดิมชืไอสาขาวชิาการจัดการอาคาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การออกบบตกตงภาย฿นละนิทรรศการ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบตกตงภาย฿นละนิทรรศการ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีการพมิพ์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีความปลอดภยัละอาชีวอนามัย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีความปลอดภยัละอาชีวอนามัย

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีคอมพวิตอร์พืไองานสถาปตัยกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพวิตอร์พืไองานสถาปตัยกรรม

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.สส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)

ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบกราฟຂกละมัลติมีดีย สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบกราฟຂกละมัลติมีดีย

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ทางออกบบผลิตภณัฑ์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบสิไงพมิพ์ละบรรจุภณัฑ์ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบสิไงพมิพ์ละบรรจุภณัฑ์

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

มรภ.สส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน          ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมูิศาสตร์ละภมูิสารสนทศ
ทางภมูิศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภมูิศาสตร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทางวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางการจัดการทางวฒันธรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการนวตักรรมสังคม สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการจัดการนวตักรรมสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการรงรมละธรุกิจทีไพกั สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรมละธรุกิจทีไพกั

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรภ.สส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์

ทางการจัดการสารสนทศ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน            ทางพฒันาสังคม

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นาฏศิลป์ละการละคร สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร          ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญีไปุຆน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรภ.สส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ

ดิมชืไอปรกรมวชิาภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์         ทางการบริหาร

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารปรัชญาศรษฐกิจพอพยีง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารปรัชญาศรษฐกิจพอพยีง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร

21 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์          ทางการบริหาร
ทางการปกครองทຌองถิไน

มรภ.สส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการความมัไนคงปลอดภยั สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการความมัไนคงปลอดภยั

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต การฆษณาละสืไอสารการตลาด สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการฆษณาละสืไอสารการตลาด

2 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต การพรภาพละสียงผานสืไอ฿หม สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางการพรภาพละสียงผานสืไอ฿หม

3 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต ภาพคลืไอนเหวละสืไอผสม สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางภาพคลืไอนเหวละสืไอผสม

5 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต วารสารสนทศ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวารสารสนทศ

6 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต วทิยุกระจายสียง สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางวทิยุกระจายสียง

7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการจัดการธรุกิจบริการ

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การประกอบการธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการประกอบการธรุกิจ

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวางประทศ

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชี

มรภ.สส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
หลักสูตรนานาชาติ

17 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต นวตักรรมธรุกิจผูຌประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางนวตักรรมธรุกิจผูຌประกอบการ

18 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ คอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณัฑิต การพทย์ผนเทยประยุกต์ สาขาวชิาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิานิติศาสตร์

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์สารสนทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์สารสนทศ

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรภ.สส. 14



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยา               ทางชีววทิยา

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม         ทางชีววทิยา
ทางจุลชีววทิยา

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยาประยุกต์            ทางชีววทิยา

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการพมิพ์ สาขาวชิาทคนลยีการพมิพ์
ทางทคนลยีการพมิพ์

มรภ.สส. 15



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีชีวภาพ สาขาวชิาทคนลยีชีวภาพ

ทางทคนลยีชีวภาพ

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์              ทางฟຂสิกส์

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์
ทางคอมพวิตอร์
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร          
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

มรภ.สส. 16



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 

ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม     
ทางสิไงวดลຌอม

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพละความงาม สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพละความงาม

23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์                ทางสถิติ

24 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สุขศึกษา สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

25 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

มรภ.สส. 17



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ สาขาวชิากษตรศาสตร์

ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

27 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการคุณภาพ

28 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการทคนลยี สาขาวชิาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

29 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการละควบคุมมลพษิ สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางการจัดการละควบคุมมลพษิ

30 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนทศ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนทศ

31 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต นิติวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิยาศาสตร์

32 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

มรภ.สส. 18



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกบบ สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต


3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
ปรกรมวชิาดนตรี


4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล                ทางดนตรี

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปะการสดง สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สส. 19



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทัไวเป สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร              ทางการบริหารทัไวเป
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต การจัดการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหาร
ทางการบริหารการพฒันา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต นวตักรรมการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ
ทางนวตักรรมการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรภ.สส. 20



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการระบบสารสนทศพืไอธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการระบบสารสนทศพืไอธรุกิจ

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง       ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ชิงยุทธศาสตร์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ชิงยุทธศาสตร์

6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิารัฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ

มรภ.สส. 21



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการคุณภาพ สาขาวชิาการจัดการ

ทางการจัดการคุณภาพ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการรงรมละการทองทีไยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวางประทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจการบนิ สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจการบนิ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธรุกิจภตัตาคารละทีไพกั สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธรุกิจภตัตาคารละทีไพกั

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การสอนคณิตศาสตร์ละวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ละวทิยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มรภ.สส. 22



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการบริการสุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการบริการสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ

มรภ.สส. 23



 คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี มีดังนี้
           1. อนุปริญญา  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทยีบทา  

           2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

           3. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี

               ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

           4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

           5. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

           6. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

               มีคณะวชิาทั้งหมด 8 คณะ คือ  คณะครุศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  คณะพยาบาลศาสตร์   
บณัฑิตวทิยาลัย  วทิยาลัยนานาชาติการทองทีไยว

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

มรส. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คอมพวิตอร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์

มรส. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางสังคมศึกษา
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ดนตรี สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร              ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

คณะนิตศิาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

มรส. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจัดการทางวฒันธรรม สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม

ทางการจัดการทางวฒันธรรม
ดิมชืไอสาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา


6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพฒันาชุมชน              ทางพฒันาสังคม

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสากล สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล                    ทางดนตรี

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

หลักสูตรรวมมือกับมหาวทิยาลัยกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทย สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยธรุกิจ              ทางภาษาเทย

ดิมชืไอสาขาวชิาภาษาเทย


มรส. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเทยส าหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธรุกิจ                 
ทางภาษาอังกฤษ

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาทຌองถิไน

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์            ทางการบริหาร

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วฒันธรรมศึกษา สาขาวชิาศิลปะ วฒันธรรม
ทางวฒันธรรมศึกษา

18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรส. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อุตสาหกรรมทองทีไยว สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฒันาชุมชน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาชุมชน              ทางพฒันาสังคม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การงินละการธนาคาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการทัไวเป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการธรุกิจบริการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการธรุกิจบริการ

4 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการลจิสติกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

5 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพวิตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
คอมพวิตอร์ธรุกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรส. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 

ขนงวชิาการงินละการธนาคาร
สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการตลาด

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาคอมพวิตอร์ธรุกิจ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ 
ขนงวชิาธรุกิจบริการ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจ ขนงวชิาการบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการงานคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร   
ทางการจัดการงานคลัง

มรส. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                    

ทางนิทศศาสตร์

1 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ เฟฟງา สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 อนุปริญญาวทิยาศาสตร์ ลหะ สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                  
ทางกษตรศาสตร์

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตร์ทัไวเป สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์                   
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

มรส. 8



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ

ทางคมี

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา

ดิมชืไอสาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยาประยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววทิยา                 ทางชีววทิยาประยุกต์

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีซรามิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีพาะล้ียงสัตวน์้ า สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีพาะล้ียงสัตวน์้ า        
ทางการประมง

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีสารสนทศ สาขาวชิาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรส. 9



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพวิตอร์ สาขาวชิาคอมพวิตอร์

ทางคอมพวิตอร์                           
ทางวทิยาการคอมพวิตอร์

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์กษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์กษตร

ดิมชืไอสาขาวชิากษตรศาสตร์

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร สาขาวชิากษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร            
ทางการอาหาร
ทางวทิยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

17 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ทางวทิยาศาสตร์สิไงวดลຌอม              
ทางสิไงวดลຌอม

18 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ (การสงสริมสุขภาพดใก) สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ            ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก             

มรส. 10



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยุกต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ

ทางสถิติ                   ทางสถิติประยุกต์

20 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

21 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์
ทางออกบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

22 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีการกษตร สาขาวชิากษตรศาสตร์                   
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


23 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี


24 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มรส. 11



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู วชิาชีพครู สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาอังกฤษพืไอวชิาการละ
งานอาชีพ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษพืไอวชิาการละงานอาชีพ

7 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

8 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรส. 12



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรละการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางหลักสูตรละการสอน

10 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางบริหารธรุกิจ

11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์           ทางการบริหาร

12 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สิไงวดลຌอมศึกษา สาขาวชิาวทิยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันา

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์พืไอการพฒันา สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพฒันา

15 ปริญญาครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต ภาวะผูຌน าการจัดการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผูຌน าการจัดการศึกษา

มรส. 13



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจัดการอุตสาหกรรมทองทีไยวละ
การบริการระหวางประทศ

สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมทองทีไยวละ
     การบริการระหวางประทศ

วิทยาลัยนานาชาตกิารทองเทีย่ว

มรส. 14



มีคณะวชิาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร์  คณะทคนลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  คณะวทิยาการจัดการ  คณะวทิยาศาสตร์ละทคนลยี  บณัฑิตวทิยาลัย 

          1. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  4  ป ีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทยีบทา

          2. ปริญญาตรี  หลักสูตรเมนຌอยกวา  5  ป ี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ปี

              ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทยีบทา  

          3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ป ีตอจากปริญญาตรี  หรือทยีบทา

          4. ปริญญาท  หลักสูตรเมนຌอยกวา  2  ป ี ตอจากปริญญาตรี หรือทยีบทา

          5. ปริญญาอก  หลักสูตรเมนຌอยกวา  3  ป ี ตอจากปริญญาท หรือทยีบทา

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

               คุณวฒิุ฿นระดับตาง โ  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์  มีดังนี้

ม.รภ.สร. 1



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


2 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


3 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


4 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางชีววทิยา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


5 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต นาฏศิลปศึ์กษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลปศึ์กษา               ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


6 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ฟຂสิกส์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


7 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย


8 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  การศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวยั

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร์

ม.รภ.สร. 2



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คณิตศาสตร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์
หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  คอมพวิตอร์ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพวิตอร์

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ดนตรี สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พลศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาเทย สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สังคมศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปตีอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางวชิาชีพครู

ม.รภ.สร. 3



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางการบริหารการศึกษา
18 ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต วจิัยละประมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์

ทางวจิัยละประมินผลการศึกษา

1 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีการผลิต สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีการผลิต

2 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

3 ปริญญาทคนลยีบณัฑิต ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละสารสนทศ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละสารสนทศ

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีครืไองกล

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม

ม.รภ.สร. 4



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจัดการการคลัง สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง         ทางการบริหาร      
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน        ทางการบริหาร      
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต


5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปกรรม สาขาวชิาวจิิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

ม.รภ.สร. 5



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์

ทางสหวทิยาการพืไอการพฒันาทຌองถิไน

1 ปริญญานิทศศาสตรบณัฑิต นิทศศาสตร์ สาขาวชิานิทศศาสตร์                     
ทางนิทศศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ                     
ทางบริหารธรุกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต เมระบสุาขาวชิาอก สาขาวชิาการบญัชี

1 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต กษตรศาสตร์ สาขาวชิากษตรศาสตร์                   
ทางกษตรศาสตร์

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คมี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี

คณะวิทยาการจัดการ

ม.รภ.สร. 6



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ชีววทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววทิยา

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีครืไองกล สาขาวชิา (เมระบสุาขาวชิา) 
ทางทคนลยีครืไองกล

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ สาขาวชิาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์              
ทางสาธารณสุขศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.รภ.สร. 7



ล าดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทຌองถิไน สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ

ทางยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทางการบริหาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การวจิัยพืไอพฒันาทຌองถิไน สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวจิัยพืไอพฒันาทຌองถิไน

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ความปน็ผูຌน าละการบริหารการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร์                     
ทางความปน็ผูຌน าละการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค

ม.รภ.สร. 8


