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สำรบัญ
ลำดับที่

ชือ่ สถำบัน

หนຌำ

1

มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ.................................
มจพ.

1 - 17

2

มหาวิทยาลัยนครพนม.....................................................................................
มนพ.

1-7

3

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.............................................................
มนธ.

1-5

4

มหาวิทยาลัยพะยา..........................................................................................
มพ.

1-2

5

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.................................................
ม.มจร.

1-6

6

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...............................................................
มมร.

1-7

7

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...............................................................................
มมส.

1 - 25

8

มหาวิทยาลัยมหิดล...........................................................................................
มม.

1 - 31

9

มหาวิทยาลัยมจຌ............................................................................................
มจ.

1 - 13

10

มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง.................................................................................
มฟล.

1 - 13

11

มหาวิทยาลัยรามคาหง..................................................................................
มร.

1 - 22

12

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..................................................................................
มวล.

1 - 10

13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ......................................................................
มศว.

1 - 20

14

มหาวิทยาลัยศิลปากร......................................................................................
มศก.

1 - 20

15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.........................................................................
มอ.

1 - 34

16

มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช...................................................................
มสธ.

1 - 13

17

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี..............................................................................
มอบ.

1 - 13

18

สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง.........................
สจล.

1 - 15

19

สถาบันทคนลยีปทุมวัน...............................................................................
สทป.

1-2

20

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์................................................................
สพบ.

1-8

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี ....................................................................
มรกจ.

1 - 17

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.์ .......................................................................
มกส.

1-4

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร..................................................................
มรภ.กพ.

1 - 25

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม...................................................................
มจษ.

1 - 24

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ ............................................................................
มชย.

1 - 11

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย........................................................................
มร.ช.

1 - 35

สำรบัญ
ลำดับที่

ชือ่ สถำบัน

หนຌำ

27

มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม........................................................................
มร.ชม.

1 - 32

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี.........................................................................
มรท.

1 - 29

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี .............................................................................
มรธ.

1-8

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.........................................................................
มรน.

1 - 10

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา..................................................................
มร.นม.

1 - 21

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...........................................................
มรนศ.

1 - 19

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์....................................................................
มรนว.

1 - 31

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา.................................................
มบส.

1 - 19

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์...........................................................................
มรภ.บร.

1-9

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.........................................................................
มรภ.พน.

1 - 19

37

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.......................................................
มรอย.

1 - 13

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.................................................................
มรพส.

1 - 19

39

มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุร.ี .........................................................................
มรภ.พบ.

1 - 19

40

มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์......................................................................
มรพช.

1-8

41

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต...............................................................................
มรภ.

1-9

42

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.................................................................
มรม.

1 - 16

43

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา..............................................................................
มรย.

1 - 13

44

มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด..........................................................................
ม.รอ.

1 - 11

45

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.................................................................
มรร.

1 - 18

46

มหาวิทยาลัยราชภัฏราเพพรรณี....................................................................
มรรพ.

1 - 15

47

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง............................................................................
มร.ลป.

1 - 16

48

มหาวิทยาลัยราชภัฏลย..................................................................................
มรล.

1 - 14

49

มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์฿นพระบรมราชูปถัมภ์........................
มรว.

1 - 17

50

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ........................................................................
มรภ.ศก.

1 - 15

51

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.........................................................................
มรสน.

1 - 17

52

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.............................................................................
มรภ.สข.

1 - 15

สำรบัญ
ลำดับที่

ชือ่ สถำบัน

หนຌำ

53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.........................................................................
มสด.

1 - 15

54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...................................................................
มรภ.สส.

1 - 23

55

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี..................................................................
มรส.

1 - 14

56

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์............................................................................
ม.รภ.สร.

1-8

1. มหำวิทยำลัยทคนลยีพระจอมกลຌำพระนครหนือ
มีคณะวิชาทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีละการจัดการอุตสาหกรรม คณะทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบ คณะอุตสาหกรรมกษตร บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร เทย-ยอรมัน วิทยาลัยทคนลยีอุตสาหกรรม
กาญจนาภิษกวิทยาลัย ชางทองหลวง สถาบันสมทบ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มจพ. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ทคนลยีทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีทคนิคศึกษา

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

มจพ. 2

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์
ป็นสาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานวิศวกรรมยธาละงานระบบ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานวิศวกรรมยธาละงานระบบ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีทคนิคศึกษา

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการศึกษา

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการศึกษา

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารอาชีวะละทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารอาชีวะละทคนิคศึกษา

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เฟฟງาศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเฟฟງาศึกษา

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยละพัฒนาการสอนทคนิคศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละพัฒนาการสอนทคนิคศึกษา

มจพ. 3

หมำยหตุ

ลำดับที่
12

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

วิศวกรรมเฟฟງาศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาศึกษา

หมำยหตุ
มี 4 กลุมวิชา
1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบเฟฟງากาลัง
2. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
3. กลุมวิชาวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์
4. กลุมวิชาวิศวกรรมทรคมนาคม

คณะทคนลยีละกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการทองทีไยวละ
การรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการทองทีไยวละ
การรงรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ชวยออกบบละบริหารงาน
กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางคอมพิวตอร์ชวยออกบบละบริหารงาน
กอสรຌาง

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานกอสรຌาง

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มจพ. 4

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หมำยหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะทคนลยีสำรสนทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ดิมอยูคณะทคนลยีละการจัดการ
อุตสาหกรรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มจพ. 5

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ชิงวิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงวิทยาการคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มจพ. 6

หมำยหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทางอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติธรุ กิจละการประกันภัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติธรุ กิจละการประกันภัย

มจพ. 7

หมำยหตุ
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์
ป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรมละอุปกรณ์การพทย์

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุปกรณ์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางอุปกรณ์การพทย์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มจพ. 8

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุปกรณ์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางอุปกรณ์การพทย์

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีอุตสาหกรรม

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หมำยหตุ
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
ทางอุปกรณ์การพทย์
ป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางอุปกรณ์การพทย์

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานวิศวกรรมยธา

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานวิศวกรรมยธา

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมพอลิมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมพอลิมอร์

มจพ. 9

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมเมຌ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมเมຌ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบครืไองมือวัด

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบครืไองมือวัด
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลจิสติกส์

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีขนถายวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีขนถายวัสดุ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีวศิ วกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีวศิ วกรรม
มจพ. 10

หมำยหตุ

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมป็นทางวิศวกรรมเฟฟງา
ป็นทางวิศวกรรมระบบครืไองมือวัด
ละทางวิศวกรรมเฟฟງา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมป็นทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ป็นทางทคนลยีขนถายวัสดุ
ละทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานกอสรຌาง

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการบินละอวกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการบินละอวกาศ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมการผลิต

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มจพ. 11

หมำยหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ทางคมี
หลักสูตรนานาชาติ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมำยหตุ

คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พืไอธุรกิจ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พืไอธุรกิจ
อุตสาหกรรม

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การปลพืไอการศึกษาละธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการปลพืไอการศึกษาละธุรกิจ

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสากรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวิทยา

มจพ. 12

ดิมอยูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารชิงธุรกิจละ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารชิงธุรกิจละ
อุตสาหกรรม
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พืไอธุรกิจ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พืไอธุรกิจ
อุตสาหกรรม

8

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมละทรัพยากร
มนุษย์

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวิทยา

มจพ. 13

หมำยหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปประยุกต์ละการออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์ละการออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ
ทางศิลปประยุกต์
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบซรามิกส์
ทางการออกบบ

คณะอุตสำหกรรมกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมกษตรละการจัดการ สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกษตรละการจัดการ
ทางอุตสาหกรรมกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

มจพ. 14

หมำยหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธร ไทย-ยอรมัน
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยำลัยทคนลยีอุตสำหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีการผลิตละสารสนทศ สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางการจัดการทคนลยีการผลิตละสารสนทศ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมพอลิมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมพอลิมอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมมคคาทรอนิกส์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมมพมิ พ์ละครืไองมือ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมมพมิ พ์ละครืไองมือ

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์กาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์กาลัง

มจพ. 15

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธาละทคนลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา
ทางวิศวกรรมยธาละทคนลยี

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบซรามิกส์

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบภาย฿น

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบภาย฿น

9

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการชืไอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการชืไอม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ปลีไยนปลงการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการชืไอม
ป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการชืไอม

10

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองตຌนกาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองตຌนกาลัง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 2 วิชาอก
1. ทคนลยียานยนต์
2. ครืไองตຌนกาลังอุตสาหกรรม

มจพ. 16

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

11

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์กาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์กาลัง
ทางวิศวกรรมเฟฟງา
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมการกอสรຌาง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมการกอสรຌาง

กำญจนำภิษกวิทยำลัย ชำงทองหลวง สถำบันสมทบ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชางทองหลวง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางชางทองหลวง

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ชางทองหลวง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางชางทองหลวง

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

มจพ. 17

2. มหำวิทยำลัยนครพนม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 เดຌรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม วิทยาขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยทคนิคนครพนม วิทยาลัยกษตรละ
ทคนลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหวຌา ละวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มืไอวันทีไ 1 กันยายน 2548
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการละทคนลยีสารสนทศ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการทองทีไยวละอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยกษตรละ
ทคนลยีนครพนม วิทยาลัยทคนิคนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มนพ. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

คณะวิทยำกำรจัดกำรละทคนลยีสำรสนทศ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบิน

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการกีฬา

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการบิน

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

มนพ. 2

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางการจัดการ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่
9

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำอก
ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะศิลปศำสตร์ละวิทยำศำสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มนพ. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม (ทคนลยีการผลิต) สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มนพ. 4

ทางการบริหาร

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละนวัตกรรมการจัดการรียนรูຌ

มนพ. 5

หมำยหตุ

หลักสูตรดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

ลำดับที่
21

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำอก
การบริหารทัไวเป

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทัไวเป
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมำยหตุ

ทางการบริหาร

วิทยำลัยกำรทองทีย่ วละอุตสำหกรรมบริกำร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงรมละภัตตาคาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงรมละภัตตาคาร

วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนครพนม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

มนพ. 6

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่
5

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำอก
ทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

วิทยำลัยทคนิคนครพนม
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครพนม
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มนพ. 7

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอประกาศนียบัตรครูทคนิค (ปทส.)
สาขาวิชาเฟฟງา พ.ศ. 2544
ของวิทยาลัยทคนิคนครพนม กรมอาชีวศึกษา

3. มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพทยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะศิลปศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยกษตรละทคนลยีนราธิวาส สถาบันอิสลามละอาหรับศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มนธ. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

คณะกษตรศำสตร์
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

สาขาวิชาพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยำบำลศำสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

คณะพทยศำสตร์
1

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

คณะวิทยำกำรจัดกำร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มนธ. 2

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมำยหตุ

ทางการบริหาร

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ยธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล
ทางทคนลยีวศิ วกรรมยานยนต์

มนธ. 3

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์กาลัง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์กาลัง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

8

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ยธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

มนธ. 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำอก

ผลกำรรับรอง

หมำยหตุ

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสืไอสารพืไอพัฒนาสังคม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารพืไอพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยำลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

วิทยำลัยกษตรละทคนลยีนรำธิวำส
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

สถำบันอิสลำมละอำหรับศึกษำ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กฎหมายอิสลาม

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอาหรับ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

มนธ. 5

มี 2 กลุมวิชา
1. กลุมวิชาผลิตพืช
2. กลุมวิชาผลิตสัตว์

4. มหำวิทยำลัยพะยำ
มีคณะวิชาทั้งหมด 3 คณะ คือ คณะพทยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการละสารสนทศศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานละสิไงวดลຌอม
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยพะยา มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท

มพ. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

ผลกำรรับรอง

สำขำวิชำ/วิชำอก

หมำยหตุ

คณะพทยศำสตร์
1

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วชกิจฉุกฉิน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวชกิจฉุกฉิน

คณะวิทยำกำรจัดกำรละสำรสนทศศำสตร์
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

วิทยำลัยพลังงำนละสิ่งวดลຌอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอมทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มพ. 2

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
3. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

ม.มจร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
คณะครุศาสตร์

1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการสอนพระพุทธศาสนา
ทางการศึกษา

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการสอนภาษาเทย
ทางภาษาเทย
ทางการศึกษา

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการศึกษา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการ฿หຌคาปรึกษาละการนะนว

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการ฿หຌคาปรึกษาละการนะนว

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

ม.มจร. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะพุทธศาสตร์
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลี

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาบาลี

2

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ภาษาสันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาสันสกฤต

3

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

มหายานศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางมหายานศึกษา

4

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

มหายานศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางมหายานศึกษา

5

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

บาลีสันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางบาลีสันสกฤต

6

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธศิลปกรรม

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศิลปกรรม

7

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

ศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนา

ม.มจร. 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พระเตรปຂฎกศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระเตรปຂฎกศึกษา

9

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนาปรียบทียบ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนาปรียบทียบ

10

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางสันสกฤต

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

พุทธจิตวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธจิตวิทยา
ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

การจัดการชิงพุทธ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการจัดการชิงพุทธ

2

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการชิงพุทธ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการจัดการชิงพุทธ

ม.มจร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการบริหารการศึกษา
ทางการศึกษา

2

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

3

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวติ ละความตาย

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางชีวติ ละความตาย

4

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บาลีพทุ ธศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางบาลีพทุ ธศาสตร์

5

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางปรัชญา

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

พุทธศาสตร์ละศิลปะหงชีวติ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสตร์ละศิลปะหงชีวติ

ม.มจร. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหายานศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางมหายานศึกษา

9

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

10

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

11

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิปสั สนาภาวนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางวิปสั สนาภาวนา

ม.มจร. 6

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศาสนาละปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มมร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาบาลีละสันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาบาลีละสันสกฤต
ทางการศาสนา
ทางภาษาบราณ

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการศาสนา

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

4

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาบาลี

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาบาลี
ทางการศาสนา

5

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาบาลีละสันสกฤต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางภาษาบาลีละสันสกฤต
ทางการศาสนา
ทางภาษาบราณ

วิทยาขตนครปฐมละวิทยาขตขอนกน

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการบริหารการศึกษา
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

มมร. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการประถมศึกษา
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาขตรຌอยอใด

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการศึกษานอกระบบ
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการศึกษาปฐมวัย
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการสอนพระพุทธศาสนา
ทางการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มมร. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการสอนภาษาเทย
ทางภาษาเทย
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การ฿หຌคาปรึกษาละการนะนว

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการ฿หຌคาปรึกษาละการนะนว
ทางการศึกษา
ทางการศาสนา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

12

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการจัดการศึกษา
ทางการศึกษา

การจัดการศึกษา

มมร. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศาสนาละปรัชญา
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางปรัชญา
ทางการศาสนา

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสตร์
ทางการศาสนา
ทางพระพุทธศาสนา

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาปรียบทียบ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนาปรียบทียบ ทางการศาสนา

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ศาสนาละปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนาละปรัชญา
ทางการศาสนา

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ทางการศาสนา

มมร. 5

วิทยาขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาขตรຌอยอใด ละวิทยาขต
ศาสนศาสตร์ยสธร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองละพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการปกครองละพัฒนาทຌองถิไน
ทางการศาสนา

3

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการศาสนา

4

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์การปกครอง

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการศาสนา
ทางรัฐศาสตร์
ทางการปกครอง
ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

5

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาละมานุษยวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางสังคมวิทยาละมานุษยวิทยา
ทางการศาสนา

6

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมสงคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางสังคมสงคราะห์ศาสตร์
ทางการศาสนา

7

ปริญญาสังคมสงคราะห์ศาสตรบัณฑิต

สังคมสงคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมสงคราะห์ศาสตร์
ทางสังคมสงคราะห์ศาสตร์

มมร. 6

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาขตอีสาน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์การปกครอง

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการศาสนา
ทางรัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์การปกครอง

9

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมวิทยา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางการศาสนา
ทางสังคมวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พุทธศาสน์ศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสน์ศึกษา

2

ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

พุทธศาสนาละปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสนาละปรัชญา

มมร. 7

หมายเหตุ

7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีคณะวิชาทั้งหมด 21 คณะ คือ คณะการทองทีไยวละการรงรม คณะการบัญชีละการจัดการ คณะทคนลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพทยศาสตร์ คณะภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังมืองละนฤมิตศิลป์ คณะสัตวพทยศาสตร์ละสัตวศาสตร์ คณะสิไงวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขวช สถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
4. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตร เมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
5. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
8. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
9. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มมส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะการทองเทีย่ วละการรงรม
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละการรงรม

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละการรงรม

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการการทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการรงรม

คณะการบัญชีละการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

มมส. 2

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมอยูคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการรงรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

มมส. 3

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด

ดิมชืไอสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการชิงกลยุทธ์

ดิมชืไอสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

ดิมชืไอสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีละพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดิมชืไอสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทคนลยีละพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

16

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

17

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

มมส. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

หมายเหตุ

คณะเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมภูมิทศั น์ละการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางนวัตกรรมภูมิทศั น์ละการจัดการ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

มมส. 5

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการอาหารละ
ทคนลยี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

มมส. 6

หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูຌ฿หญ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผูຌ฿หญ

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพละจิตวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพละจิตวช

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ

คณะพทยศาสตร์
1

ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์

2

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพทย์ผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มมส. 7

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ดิ
หลัมกอยู
สูตครณะ
6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมอยูคณะภสัชศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

บริบาลภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลภสัชกรรม

2

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชกรรมคลินิก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชกรรมคลินิก

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สมุนเพรละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์พฒ
ั นาพืไอการจัดการทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์พฒ
ั นาพืไอการจัดการทรัพยากร

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มมส. 8

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษากาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาขมร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาขมร

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาเทย

มมส. 9

หมายเหตุ
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรม
ศาสตร์ ทางการพัฒนาชุมชน
ป็นสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรม
ศาสตร์ ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาพืไอการสรຌางสรรค์งานสืไอสิไงพิมพ์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาพืไอการสรຌางสรรค์งานสืไอสิไงพิมพ์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาลาว

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาลาว

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาวียดนาม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาวียดนาม

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ
ทางภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารนานาชาติ
ทางภาษาอังกฤษ

มมส. 10

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศาสนาละปรัชญา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนาละปรัชญา

17

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการหลงการรียนรูຌ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการหลงการรียนรูຌ

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาขมร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาขมร

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาลาว

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาลาว

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาละวรรณกรรมเทย-จีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวรรณกรรมเทย-จีน

มมส. 11

หมายเหตุ

รวมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาวียดนาม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาวียดนาม

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยพืไอพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจัยพืไอพัฒนาทຌองถิไน

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ขมรศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางขมรศึกษา

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

28

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาวศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางลาวศึกษา

29

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วียดนามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวียดนามศึกษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

มมส. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ป็นสาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สืไอนฤมิต

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอนฤมิต

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สืไอนฤมิต

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอนฤมิต

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

มมส. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตรศึกษา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาการจัดการสถิติ
ทางสถิติ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มมส. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล (การผลิต)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล (พลังงาน)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวภาพ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมมคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคาทรอนิกส์

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มมส. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา (ระบบอาคาร)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา (วิศวกรรมชนบท)

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบอาคาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบอาคาร
ทางวิศวกรรมยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງาละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาละคอมพิวตอร์

มมส. 16

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาวิศวกรรมยธา
(ระบบอาคาร)

มี 4 กลุมวิชา
1. วิศวกรรมพลังงาน
2. มคาทรอนิกส์
3. วิศวกรรมเฟฟງา
4. วิศวกรรมคอมพิวตอร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีพลังงาน

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเฟฟງาละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาละคอมพิวตอร์

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัฒนธรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศาสตร์

มมส. 17

หมายเหตุ

มี 4 กลุมวิชา
1. วิศวกรรมพลังงาน
2. มคาทรอนิกส์
3. วิศวกรรมเฟฟງา
4. วิศวกรรมคอมพิวตอร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

ดิมชืไอสาขาวิชานาฏยศิลป์

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มมส. 18

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการละการประมินครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรละการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

มมส. 19

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

15

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

16

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการกีฬาละสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการจัดการกีฬาละสุขภาพ

17

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารละพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารละพัฒนาการศึกษา

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินผลการศึกษา

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นวัตกรรมหลักสูตรละการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมหลักสูตรละการรียนรูຌ

มมส. 20

หมายเหตุ
ดิมชืไอประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภชนาการละการจัดการความปลอดภัย฿น
อาหาร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางภชนาการละการจัดการความปลอดภัย฿น
อาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิไงวดลຌอมละอาชีวอนามัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิไงวดลຌอมละอาชีวอนามัย

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสุขภาพผูຌสูงอายุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสุขภาพผูຌสูงอายุ

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มมส. 21

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

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

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองละนฤมิตศิลป์
1

อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนามืองละสภาพวดลຌอมทีไยัไงยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการพัฒนามืองละสภาพวดลຌอมทีไยัไงยืน

คณะสัตวพทยศาสตร์ละสัตวศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์

มมส. 22

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะสิ่งวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการบริหารจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

มมส. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหวางประทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหวางประทศ

4

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจละกิจการสาธารณะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจละกิจการสาธารณะ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สิทธิมนุษยชนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชนศึกษา
มมส. 24

หมายเหตุ

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การมืองการปกครอง

ผลการรับรอง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

มมส. 25

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สถาบันวิจัยศิลปะละวัฒนธรรมอีสาน
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศาสตร์

มมส. 26

หมายเหตุ

8. มหาวิทยาลัยมหิดล
มีคณะวิชาทั้งหมด 38 คณะ คือ คณะกายภาพบาบัด คณะทันตพทยศาสตร์ คณะทคนิคการพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี
คณะพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวชศาสตร์ขตรຌอน คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสิไงวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์ วิทยาขตกาญจนบุรี วิทยาขตอานาจจริญ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพรือ สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลกื้อการุณย์ สานักการพทย์ สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบันสมทบ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบันชีววิทยาศาสตร์มลกุล สถาบันภชนาการ
สถาบันนวัตกรรมการรียนรูຌ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาซียน สถาบันวิจัยภาษาละวัฒนธรรมอชีย สถาบันวิจัยประชากรละสังคม
สถาบันหงชาติพืไอการพัฒนาดใกละครอบครัว สถาบันสิทธิมนุษยชนละสันติศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันสมทบ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี
4. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การพทย์พื้นฐาน หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การพทย์
คลินิก

หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพวชกรรมละประสบการณ์
฿นการประกอบวิชาชีพฯ 1 ปี

มม. 1

7. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี
8. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากทันตพทยศาสตรบัณฑิตหรือพทยศาสตรบัณฑิต
9. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากผูຌมีพื้นความรูຌตางกัน ดังนี้
9.1 ผูຌมีพื้นความรูຌวทิ ยาศาสตรบัณฑิต
9.2 ผูຌมีพื้นความรูຌสัตวพทยศาสตรบัณฑิต
9.3 ผูຌมีพื้นความรูຌพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรดิม) หรือสัตวพทยศาสตรบัณฑิต
9.4 ผูຌมีพื้นความรูຌพทยศาสตรบัณฑิต ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพวชกรรม หรือทันตพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทีไปรับปรุง฿หม)
10. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มม. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะกายภาพบาบัด
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกิจกรรมบาบัด

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

การฟื้นฟูสภาพชองปาก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางการฟื้นฟูสภาพชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปี ตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ทันตกรรมประดิษฐ์ทนั ตกรรมรากทียม

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์ทนั ตกรรมรากทียม

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

มม. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ทันตพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

การประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางการประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางการประดิษฐ์฿บหนຌาขากรรเกร

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตพทยศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมดใก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมดใก

หลักสูตร 2 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบวิชาชีพ

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาชองปาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววิทยาชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน

มม. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนิคการพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการพทย์

สาขาวิชาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนิคการพทย์

สาขาวิชาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการการพยาบาล

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการพยาบาล
ทางการบริหาร

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การผดุงครรภ์ขั้นสูง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง

มม. 5

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูຌสูงอายุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผูຌสูงอายุ

5

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลมารดา-ทารกรกกิดละ
สุขภาพสตรี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดา-ทารกรกกิดละ
สุขภาพสตรี

6

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

7

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลสุขภาพจิตละจิตวช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตละจิตวช

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ผดุงครรภ์ชั้นสูง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตละ
จิตวช

คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี / คณะพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
1

ปริญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์

2

ปริญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์

มม. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการศึกษาพทยศาสตร์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางสตทัศนศึกษาทางการพทย์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางทคนลยีการศึกษาพทยศาสตร์

5

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์

สมทบวิทยาลัยพทยศาสตร์
กรุงทพมหานครละวชิรพยาบาล , ศูนย์
พทยศาสตร์ศึกษาคลินิก รงพยาบาลราชบุรี
หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ความผิดปกติของการสืไอความหมาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางความผิดปกติของการสืไอความหมาย

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วชศาสตร์การธนาคารลือด

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวชศาสตร์การธนาคารลือด

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วชศาสตร์ครอบครัว

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ครอบครัว

ดิมชืไอสาขาวิชาวชปฏิบตั ิทัไวเป
หลักสูตร 1 ปีตอจาก พ.บ. +฿บประกอบ
วิชาชีพ

มม. 7

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

วิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

มม. 8

หมายเหตุ
หลักสูตร 1 ปีตอจาก พ.บ. +฿บประกอบ
วิชาชีพ
มี 15 วิชาอก
1. วิชาอกกุมารวชศาสตร์
2. วิชาอกจิตวชศาสตร์
3. วิชาอกจักษุวทิ ยา
4. วิชาอกนิติวชศาสตร์
5. วิชาอกพยาธิวทิ ยากายวิภาค
6. วิชาอกพยาธิวทิ ยาคลินิก
7. วิชาอกรังสีวทิ ยา
8. วิชาอกวิสัญญีวทิ ยา
9. วิชาอกวชศาสตร์ฟื้นฟู
10. วิชาอกศัลยศาสตร์
11. วิชาอกศัลยศาสตร์ออร์ธปຂดิกส์
12. วิชาอกสูติศาสตร์ - นรีวชวิทยา
13. วิชาอกสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
14. วิชาอกอายุรศาสตร์
15. วิชาอกวชศาสตร์ฉุกฉิน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รังสีรวมรักษาระบบประสาท

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมระบบรักษาประสาท

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยศาสตร์ปฏิบตั ิการคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยศาสตร์ปฏิบตั ิการคลินิก

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาภูมิคุຌมกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาภูมิคุຌมกัน

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์รังสี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์รังสี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางสรีรวิทยาการพทย์

มม. 9

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปีตอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 2 ปีตอจาก พ.บ./ท.บ./สพ.บ./ภ.บ.

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสพติด

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม
ทางวิทยาการสพติด

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการระบาดคลินิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาการระบาดคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

19

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาภูมิคุຌมกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาภูมิคุຌมกัน

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สรีรวิทยาการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางสรีรวิทยาการพทย์

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละ
การบริหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละการบริหาร หลักสูตร 2 ปีตอจาก พ.บ./ท.บ./ภ.บ.

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละ
การบริหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางภสัชศาสตร์สังคม ศรษฐศาสตร์ละการบริหาร รับหลายพื้นฐาน

มม. 10

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประกันภัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธรณีศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีวทิ ยา
ทางธรณีศาสตร์

มม. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์ละชีววิทยาครงสรຌาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์ละชีววิทยาครงสรຌาง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พยาธิชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางพยาธิชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 12

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางภสัชวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการพืช

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการพืช

หลักสูตรนานาชาติ
มี 2 กลุมวิชา
1. กลุมวิชาชีววิทยาระดับมลกุลละ
พันธุศาสตร์พชื
2. กลุมวิชาภสัชพฤกษศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรนานาชาติ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สรีรวิทยาการออกกาลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางสรีรวิทยาการออกกาลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายวิภาคศาสตร์ละชีววิทยาครงสรຌาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์ละชีววิทยาครงสรຌาง

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

มม. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีอนินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีอนินทรีย์

หลักสูตรนานาชาติ

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

23

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภสัชวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางภสัชวิทยา

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

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

หลักสูตรนานาชาติ

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรนานาชาติ

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วชศาสตร์ระดับมลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวชศาสตร์ระดับมลกุล

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

มม. 14

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมคมี

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคมีบรู ณาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมีบรู ณาการ

หมายเหตุ

ทางคมี

ทางคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอมละทรัพยากรน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอมละทรัพยากรน้า

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 15

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการลจิสติกส์ละวิศวกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 3 ปีตอจาก พ.บ./ท.บ./ภ.บ./วศ.ม.

คณะเวชศาสตร์เขตรຌอน
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์ขตรຌอน เมระบุสาขาวิชาอก
ละสุขวิทยา

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอน

หลักสูตรนานาชาติ
รับผูຌจบ พ.บ.

2

ปริญญาอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิกมหาบัณฑิต เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ
รับผูຌจบ พ.บ.

3

ปริญญาอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิกมหาบัณฑิต กุมารวชศาสตร์ขตรຌอน

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ขตรຌอน

หลักสูตรนานาชาติ
รับผูຌจบ พ.บ.+ประสบการณ์เมนຌอยกวา 1 ปี

มม. 16

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

อายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ขตรຌอนคลินิก

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 3 ปีตอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ละสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ละสุขภาพ

หลักสูตรภาคปกติละภาคพิศษ

มม. 17

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการศึกษา

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประชากรศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศึกษา

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พุทธศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสนศึกษา

7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะละการจัดการภาครัฐ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มม. 18

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมละความปลอดภัย

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

การพยาบาลสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพยาบาลสาธารณสุข

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

อนามัยครอบครัว

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยครอบครัว

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยาสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ดิมชืไอสาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสิ่งวดลຌอมละทรัพยากรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม

มม. 19

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวางผนสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการวางผนสิไงวดลຌอมทีไยัไงยืน
ทางสิไงวดลຌอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีทีไหมาะสมพืไอการพัฒนา
ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีทีไหมาะสมพืไอการพัฒนาทรัพยากร
ละสิไงวดลຌอม
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิวศวิทยาอุตสาหกรรมละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางนิวศวิทยาอุตสาหกรรมละสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 20

ดิมชืไอสาขาวิชาการวางผนสิไงวดลຌอม
พืไอพัฒนาชุมชนละชนบท

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิทยาเขตกาญจนบุรี
1

ปริญญาการจัดการบัณฑิต

การป็นผูຌประกอบการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการป็นผูຌประกอบการ

2

ปริญญาการจัดการบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ

3

ปริญญาการจัดการบัณฑิต

ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

วิทยาเขตอานาจเจริญ
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการรงรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
การทองทีไยว

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการการงิน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการงิน

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 21

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยวละการบริการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการบริการ

4

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจสุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจสุขภาพ

5

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ

6

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

มม. 22

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

มม. 23

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การผลิตภาพยนตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการผลิตภาพยนตร์

หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับบริษทั กันตนา อใดดูทนมนท์
(อินตอร์นชัไนนล) จากัด

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การผลิตสืไอทรทัศน์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการผลิตสืไอทรทัศน์

หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับบริษทั กันตนา อใดดูทนมนท์
(อินตอร์นชัไนนล) จากัด

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การผลิตอนิมชัน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการผลิตอนิมชัน

หลักสูตรนานาชาติ
รวมกับบริษทั กันตนา อใดดูทนมนท์
(อินตอร์นชัไนนล) จากัด

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 24

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชาอชียอาคนย์ศึกษา

16

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การวิคราะห์ละการสรຌางตัวบบธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการวิคราะห์ละการสรຌางตัวบบธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางพยาบาลศาสตร์

มม. 25

สถาบันสมทบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี, กรุงทพฯ, จักรีรัช, สระบุรี,
พระพุทธบาท, นนทบุรี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี,
พชรบุรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลเกืๅอการุณย์ สานักการพทย์ สถาบันสมทบ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

วิทยาลัยพทยศาสตร์พระมงกุฎ สถาบันสมทบ
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วชศาสตร์ครอบครัว

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ครอบครัว

หลักสูตร 1 ปีตอจาก พ.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

วิทยาลัยราชสุดา
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

หูหนวกศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหูหนวกศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ลามภาษามือเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางลามภาษามือเทย

มม. 26

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

หูหนวกศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหูหนวกศึกษา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

หูหนวกศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหูหนวกศึกษา

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตลาม

ภาษามือเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษามือเทย

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ละเทคนลยีการกีฬา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกกาลังกายละการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการออกกาลังกายละการกีฬา
ทางพลศึกษา

วิทยาลัยศาสนศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศาสนศึกษา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางศาสนศึกษา

มม. 27

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์มเลกุล
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์ระดับมลกุลละ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์ระดับมลกุลละ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุศาสตร์ระดับมลกุลละ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์ระดับมลกุลละ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันภชนาการ
1
2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภชนศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางภชนศาสตร์

ภชนาการละการกาหนดอาหาร

ทางการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางภชนาการละการกาหนดอาหาร

ป็นหลักสูตรรวมกับคณะพทยศาสตร์
รงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูຌ
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีศึกษา

มม. 28

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สถาบันพระบรมราชชนก
1

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
รงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมกลຌา
จังหวัดพชรบุรี

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
1

ปริญญาการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
มหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาละวัฒนธรรมเอเชีย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมละการพัฒนา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมละการพัฒนา

สถาบันวิจัยประชากรละสังคม
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พฤฒิวทิ ยาชิงประชากรละสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฤฒิวทิ ยาชิงประชากรละสังคม

มม. 29

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

หมายเหตุ
มี 3 วิชาอก
1. ภาษาศาสตร์ทฤษฎี
2. ภาษาศาสตร์อชียตะวันออกฉียง฿ตຌ
3. ภาษาศาสตร์ประยุกต์พืไอการพัฒนา

สถาบันหงชาติเพื่อการพัฒนาเดใกละครอบครัว
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการมนุษย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการมนุษย์

สถาบันสิทธิมนุษยชนละสันติศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิทธิมนุษยชนละการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชนละการพัฒนา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สิทธิมนุษยชนละการพัฒนาประชาธิปเตย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชนละการพัฒนาประชาธิปเตย

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สิทธิมนุษยชนละสันติศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสิทธิมนุษยชนละสันติศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

มม. 30

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตตปัญญาศึกษาละการรียนรูຌ
สูการปลีไยนปลง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจิตตปัญญาศึกษาละการรียนรูຌสู
การปลีไยนปลง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันสมทบ
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มม. 31

หมายเหตุ

9. มหาวิทยาลัยมจຌ
มีคณะวิชาทั้งหมด 14 คณะ คือ คณะทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้า คณะธุรกิจการกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะผลิตกรรมการกษตร คณะพัฒนาการทองทีไยว
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมละอุตสาหกรรมกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบสิไงวดลຌอม คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยี
คณะสารสนทศละการสืไอสาร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาขตพร - ฉลิมพระกียรติ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมจຌ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มจ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางนา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง (การจัดการประมง)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง (ชีววิทยาการประมง)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางชีววิทยาการประมง

ดิมชืไอสาขาวิชาการประมง
(การจัดการการประมง)
สาขาวิชาการประมง (ชีววิทยาการประมง)
ละสาขาวิชาการประมง
(การพาะลี้ยงสัตว์น้า)
ทางการประมง
ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมงละทรัพยากรทางน้า

มจ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะธุรกิจการกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวชิงนิวศ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงนิวศ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการนันทนาการละการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการนันทนาการละการทองทีไยว
ทางการนันทนาการ

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรชุมชนละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาทรัพยากรชุมชนละสิไงวดลຌอม

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศทางธุรกิจ

มจ. 3

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

4

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายหตุ

จัดการรียนการสอนทีไวทิ ยาขตมจຌ
ชียง฿หมละวิทยาขตพร-ฉลิมพระกียรติ

คณะผลิตกรรมการกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง (การพาะลี้ยงสัตว์น้า)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางชีววิทยา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละพัฒนาการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละพัฒนาการกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรปຆาเมຌ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรปຆาเมຌ

มจ. 4

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางวนศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลังงานทดทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางพลังงานทดทน

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์ (พืชสวน)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)

การจัดการธุรกิจกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการธุรกิจกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)

กษตรคมี

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางปฐพีวทิ ยา

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)

พืชเร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชเร

วิทยาการสมุนเพร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการสมุนเพร

มจ. 5

ทางพืชสวน

หมายหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาพืชศาสตร์(พืชสวนประดับ)
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก)
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (เมຌผล)
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางวิทยาการประมง

ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกษตร

ทางปฐพีศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชเร)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(กษตรศาสตร์)

อารักขาพืช

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอารักขาพืช

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยัไงยืน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาภูมิสังคมอยางยัไงยืน

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาภูมิสังคมอยางยัไงยืน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาภูมิสังคมอยางยัไงยืน

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางทคนลยีการประมง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาทรัพยากรชนบท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาทรัพยากรชนบท

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนาทรัพยากรชนบท

ดิมชืไอสาขาวิชากีฏวิทยา ละสาขาวิชา
รคพืชวิทยา

ทางสัตวบาล

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาทรัพยากรชนบท

มจ. 6

หมายหตุ

มี 3 วิชาอก
1. สงสริมละพัฒนาการกษตร
2. พัฒนาทรัพยากรชนบทละสิไงวดลຌอม
3. วางผนละพัฒนาชนบท

ลาดับที่
19

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

พืชเร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชเร

หมายหตุ

ทางพืชศาสตร์

คณะพัฒนาการทองทีย่ ว
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพัฒนาการทองทีไยว
ทางการทองทีไยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพัฒนาการทองทีไยว
ทางการทองทีไยว

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนาการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางพัฒนาการทองทีไยว
ทางการทองทีไยว

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรมละทคนลยีสิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีอุตสาหกรรมละทคนลยีสิไงทอ

มจ. 7

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองทีไยวชิงนิวศ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์
ทางคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พันธุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

คณะวิศวกรรมละอุตสาหกรรมกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการยาง

มจ. 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีทางอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีทางอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีหลังการกใบกีไยว

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยว

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการปรรูปผลผลิตการกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการปรรูปผลผลิตการกษตร
ทางวิศวกรรมการกษตร

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พันธุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพันธุศาสตร์

มจ. 9

หมายหตุ
จัดการรียนการสอนทีไวทิ ยาขตมจຌ
ชียง฿หมละวิทยาขตพร-ฉลิมพระกียรติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์บรู ณาการ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์บรู ณาการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิทศศาสตร์บรู ณาการ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์บรู ณาการ

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาสังคมละมนุษย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคมละมนุษย์

คณะศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์กษตร

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์กษตร ทรัพยากรละ
สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ดิมชืไอสาขาวิชาศรษฐศาสตร์กษตร
ทางศรษฐศาสตร์กษตร ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม ละสาขาวิชาศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์สิไงวดลຌอม

มจ. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

5

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

6

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ประยุกต์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศรษฐศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ประยุกต์

หมายหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบสิ่งวดลຌอม
1

ปริญญาทคนลยีการกษตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

3

ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางภูมิสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจ. 11

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
การออกบบละวางผนสิไงวดลຌอม

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการออกบบละวางผนสิไงวดลຌอม
ทางผังมือง

คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สัตวศาสตร์

หลักสูตรสหวิทยาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวบาล

คณะสารสนทศละการสื่อสาร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสืไอสารดิจิทลั

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารดิจิทลั

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารดิจิทลั

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารดิจิทลั

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มจ. 12

ดิมชืไอสาขาวิชานิทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารองค์การภาครัฐละอกชน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารองค์การภาครัฐละอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหาร

หมายหตุ

ทางบริหารศาสตร์

วิทยาขตพร - ฉลิมพระกียรติ
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน

มจ. 13

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10. มหาวิทยาลัยมฟ้าหลวง
มีสานักวิชาทั้งหมด 10 สานักวิชา คือ สานักวิชาวชศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ สานักวิชาการจัดการ สานักวิชาทคนลยีสารสนทศ สานักวิชานิติศาสตร์ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักวิชาศิลปศาสตร์ สานักวิชาอุตสาหกรรมกษตร
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยมฟาງ หลวง มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ประกาศนียบัตร หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
5. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
6. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
8. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
9. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากพทยศาสตรบัณฑิต + ฿บอนุญาตฯ
10. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา
11. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากพทยศาสตรบัณฑิต + ฿บอนุญาตฯ

มฟล. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยละฟ้นฟูสุขภาพ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ตจวิทยา

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลักสูตร 2 ปี ตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

รับหลายพื้นฐาน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วชศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปี ตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ตจวิทยา

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางตจวิทยา

หลักสูตรตอจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (รับผูຌสารใจการศึกษา พ.บ.+
฿บอนุญาต)

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

รับหลายพื้นฐาน

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วชศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ชะลอวัยละฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตร 3 ปี ตอจาก พ.บ. + ฿บอนุญาต

มฟล. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สานักวิชาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

6

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

มฟล. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
หลักสูตรนานาชาติ
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
หลักสูตรนานาชาติ
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

สานักวิชาเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดียละการสรຌาง
ภาพคลืไอนเหว

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละการสรຌาง
ภาพคลืไอนเหว

มฟล. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟวร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสืไอสารละสารสนทศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการสืไอสารละสารสนทศ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีซอฟต์วร์ขั้นสูง

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีซอฟต์วร์ขั้นสูง
ทางคอมพิวตอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศขั้นสูง

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศขั้นสูง

มฟล. 5

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการสืไอสารละ
สารสนทศ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชานิตศิ าสตร์
1

อนุปริญญานิติศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มฟล. 6

หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
หลักสูตรนานาชาติ
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีประยุกต์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

มฟล. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
หลักสูตรนานาชาติ
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีประยุกต์

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

มฟล. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีความงาม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีความงาม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

หมายเหตุ

รับหลายพื้นฐาน

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1

อนุปริญญา

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตรนักบริการสุขภาพ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางนักบริการสุขภาพ

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยมฟาງ หลวงรวมกับครือ
รงพยาบาลพญาเท
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญากายภาพบาบัดบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชากายภาพบาบัด

4

ปริญญาการพทย์ผนเทยบัณฑิต

การพทย์ผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์
มฟล. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

การพทย์ผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพทย์บรู ณาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์บรู ณาการ

รับหลายพื้นฐาน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

สานักวิชาศิลปศาสตร์
1

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

ภาษาจีน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

มฟล. 10

ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาการพทย์ผนเทยบัณฑิต

ลาดับที่
3

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาจีนธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ

ทางภาษาจีน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาละวัฒนธรรมเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวัฒนธรรมเทย
ทางภาษาเทย

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน

ทางภาษาจีน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

7
8
9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก
รัฐประศาสนศาสตร์
การปลละการลามภาษาจีน-เทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการปลละการลามภาษาจีน-เทย

มฟล. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

12

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

ทางการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีหลังการกใบกีไยวละบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยวละบรรจุภณ
ั ฑ์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการผลิตผลกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการผลิตผลกษตร

มฟล. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

มฟล. 13

หมายเหตุ

11. มหาวิทยาลัยรามคาหง
มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะทคนลยีการสืไอสารมวลชน คณะธุรกิจการบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศรษฐศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยรามคาหง มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะทคนลยีการสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสืไอสารบูรณาการ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารบูรณาการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วารสารศาสตร์สืไอประสม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์สืไอประสม
ทางวารสารศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์
ทางวิทยุทรทัศน์

คณะธุรกิจการบริการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การทองทีไยวชิงวัฒนธรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายภาษีอากร

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายภาษีอากร

มร. 2

หมายหตุ

ลาดับที่
3

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

เมระบุสาขาวิชาอก

หมายหตุ

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การฆษณาละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการฆษณาละการประชาสัมพันธ์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร
ทางการงิน

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารจัดการกอล์ฟ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชีละการงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชีละการงิน

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

มร. 3

ทางการบัญชี
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

อุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางกฎหมายธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร
ทางการงิน

11

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการฆษณา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการฆษณา

12

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการงานบริหารระดับสูง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานบริหารระดับสูง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มร. 4

หมายหตุ

ดิมชืไอวิชาจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม

16

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการนวัตกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการนวัตกรรม

17

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การป็นผูຌประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการป็นผูຌประกอบการ

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

มร. 5

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์พืไอการทองทีไยว

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์พืไอการทองทีไยว
ทางประวัติศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมพืไอการทองทีไยว

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมพืไอการทองทีไยว

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การปลภาษาฝรัไงศส-เทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการปลภาษาฝรัไงศส-เทย
ทางภาษาฝรัไงศส

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การปลภาษาอังกฤษ-เทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการปลภาษาอังกฤษ-เทย
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารพัฒนาการ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการพัฒนา

มร. 6

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารมวลชน

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยา฿หຌคาปรึกษา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา฿หຌคาปรึกษา
ทางจิตวิทยา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวิทยา

มร. 7

หมายหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

บริหารงานยุติธรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางบริหารงานยุติธรรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานยุติธรรม

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรม

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานสาธารณะ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการจัดการงานสาธารณะ

8

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

มร. 8

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารรัฐกิจละกฎหมาย

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารรัฐกิจละกฎหมาย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การมือง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการมือง

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

มร. 9

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ชิงการจัดละการหาคาหมาะ
ทีไสุด

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงการจัดละการหาคาหมาะทีไสุด
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางพทย์ผนเทย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์
ทางคมี

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มร. 10

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การตรวจสอบละกฎหมายวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการตรวจสอบละกฎหมายวิศวกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย
ทางดนตรี

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทยสมัยนิยม

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทยสมัยนิยม
ทางดนตรี

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏกรรมเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏกรรมเทย

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

มร. 11

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิกละชุมชน

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาคลินิกละชุมชน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การป็นผูຌนาละการบริหารจัดการนันทนาการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการป็นผูຌนาละการบริหารจัดการนันทนาการ

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการปฐมวัยศึกษา

8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

มร. 12

หมายหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

9

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

มร. 13

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางบริหารธุรกิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มร. 14

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

25

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

30

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

31

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยการศึกษา

32

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย
ทางภาษาเทย

มร. 15

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

33

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา
ทางคณิตศาสตร์

34

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาครูการศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาครูการศึกษาพิศษ

หมายหตุ

ทางจิตวิทยา

35

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

36

ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

37

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการ฿หຌคาปรึกษา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาการ฿หຌคาปรึกษา

ทางจิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาคลินิกละชุมชน

ทางจิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

ทางจิตวิทยา

38
39

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาคลินิกละชุมชน
จิตวิทยาพัฒนาการ

มร. 16

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

40

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวิทยา

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

42

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาพิศษ

43

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาการศึกษา

44

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอสาขาวิชาการศึกษาพืไอพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

45

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

ดิมชืไอสาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิศษ

46

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย
ทางภาษาเทย

มร. 17

ดิมชืไอปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

47

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

48

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

49

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา

50

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

51

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาครูการศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาครูการศึกษาพิศษ

หมายหตุ

ทางจิตวิทยา

52

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมหลักสูตรละการจัดการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมหลักสูตรละการจัดการรียนรูຌ

53

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์การมืองละการบริหาร

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การมืองละการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารงานสาธารณสุข

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กฎหมายธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางกฎหมายธุรกิจ

มร. 19

หลักสูตรทวิปริญญาททางรัฐประศาสนศาสตร์ละบริหารธุรกิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารจัดการกอล์ฟ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารจัดการกอล์ฟ

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร
ทางการบริหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจรจาการคຌาระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจรจาการคຌาระหวางประทศ

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีพืไอการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีพืไอการพัฒนาสังคม

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารมวลชน

มร. 20

หมายหตุ

หลักสูตรทวิปริญญาททางรัฐประศาสนศาสตร์ละบริหารธุรกิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สังคมวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา

หมายหตุ

สถาบันการศึกษานานาชาติ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มร. 21

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1

ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางทัศนมาตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนทศทางสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสารสนทศทางสุขภาพ

มร. 22

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ สานักวิชาการจัดการ สานักวิชาทคนลยีการกษตร สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สานักวิชาภสัชศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ละทรัพยากร สานักวิชาศิลปศาสตร์ สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบ สานักวิชาสหวชศาสตร์ละสาธารณสุขศาสตร์ สานักวิชาสารสนทศศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
7. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มวล. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาการจัดการ (เดิมชื่อสานักวิชาวิทยาการจัดการ)
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว - การทองทีไยว
ชิงนิวศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว - การทองทีไยว
ชิงนิวศ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว - การจัดนาทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว - การจัดนาทีไยว

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยวละการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยวละการบริการ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาดอิลใกทรอนิกส์

มวล. 2

ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการการทองทีไยว การจัดนาทีไยว
ละสาขาวิชาการจัดการการทองทีไยว การทองทีไยวชิงนิวศ

ดิมชืไอสาขาวิชาการตลาด

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

9

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การสอบบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการสอบบัญชี

10

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

11

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ระบบสารสนทศทางการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางระบบสารสนทศทางการบัญชี

12

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

13

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์การงินละการคลัง

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การงินละการคลัง

14

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์กษตร

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

มวล. 3

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาศรษฐศาสตร์การงินละ
การคลัง สาขาวิชาศรษฐศาสตร์กษตร
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

17

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

สานักวิชาเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

มวล. 4

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาการผลิตสัตว์น้า

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
อุตสาหกรรมกษตร

ผลการรับรอง
สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

หมายเหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลผูຌ฿หญ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผูຌ฿หญ

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สานักวิชาเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มวล. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววชศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิวศวิทยาละความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวิทยาละความหลากหลายทางชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิวศวิทยาละความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวิทยาละความหลากหลายทางชีวภาพ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาศาสตร์ชิงคานวณ

มวล. 6

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ละทรัพยากร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมีละกระบวนการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมีละกระบวนการ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมวัสดุ

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

มวล. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทยศึกษาบูรณาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษาบูรณาการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิภาคศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคศึกษา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อชียตะวันออกฉียง฿ตຌศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียตะวันออกฉียง฿ตຌศึกษา

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อชียศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียศึกษา

มวล. 8

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ละการออกบบ
1

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบอุตสาหกรรม

2

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

สานักวิชาสหเวชศาสตร์ละสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิไงวดลຌอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการพทย์

สาขาวิชาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มวล. 9

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ชีววชศาสตร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววชศาสตร์

สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

5

ปริญญาสารสนทศศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

มวล. 10

ดิมชืไอปริญญาสารสนทศศาสตรบัณฑิต

ดิมชืไอสาขาวิชาระบบสารสนทศพืไอ
การจัดการ

ดิมชืไอสาขาวิชาสารสนทศศึกษา

13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ
มีคณะวิชาทั้งหมด 22 คณะ คือ คณะทันตพทยศาสตร์ คณะทคนลยีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะพทยศาสตร์ คณะภสัชศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิไงวดลຌอมละการทองทีไยวชิงนิวศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสหวชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมสืไอสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติพืไอศึกษาความยัไงยืน วิทยาลัยพธิวชิ ชาลัย ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สานักทดสอบทางการศึกษาละจิตวิทยา สานักวิชาศรษฐศาสตร์ละนยบายสาธารณะ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มศว. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะทันตพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทันตกรรมคลินิก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมคลินิก

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วิชาชีพ + ประสบการณ์ 1 ปี
มี 4 วิชาอก
1. ปริทนั ตวิทยา
2. วิทยาอในดดอนต์
3. ทันตกรรมบูรณะ
4. ทันตกรรมประดิษฐ์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

วิทยาอในดดอนต์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางวิทยาอในดดอนต์

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ. + ฿บประกอบ
วิชาชีพ หรือมีประสบการณ์ 1 ปี

มศว. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมคลินิก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมคลินิก

รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวิชาชีพ
มี 3 วิชาอก
1. ปริทนั ตวิทยา
2. วิทยาอในดดอนต์
3. ทันตกรรมประดิษฐ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมทัไวเป

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัไวเป

รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวิชาชีพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

รับผูຌจบ ท.บ. + ฿บประกอบวิชาชีพ

คณะทคนลยีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

มศว. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะพลศึกษา
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สุขศึกษาละพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา
ทางพลศึกษา

มศว. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ผูຌนานันทนาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางผูຌนานันทนาการ

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

8

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สุขศึกษาละพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

9

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษาละพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การกีฬา นันทนาการละการทองทีไยว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการกีฬา นันทนาการละการทองทีไยว

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา

มศว. 5

หมายหตุ

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสืไอสารสังคม ละ
สถาบันพัฒนาการทองทีไยวพืไออนุรักษ์
สิไงวดลຌอม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะพทยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวภาพการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีวภาพการพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีววชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีววชศาสตร์

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวภาพการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีวภาพการพทย์

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อณูชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางอณูชีววิทยา
ทางชีววิทยา

รงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการพทย์
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ

คณะภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

บริบาลทางภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลทางภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการองค์กรภสัชกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการองค์กรภสัชกรรม

มศว. 6

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
วิทยาการภสัชภัณฑ์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางวิทยาการภสัชภัณฑ์

หมายหตุ
รับหลายพื้นฐาน

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษากาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาตะวันออก

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศึกษา

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศึกษา

6

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

จิตวิทยาพัฒนาการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

มศว. 7

ทางจิตวิทยา

รวมมือกับมหาวิทยาลัยภูฏาน ระยะวลา
ปี 2552-2556

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาเทย

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจพืไอการสืไอสารนานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจพืไอการสืไอสารนานาชาติ
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวัฒนธรรมสิ่งวดลຌอมละการทองทีย่ วชิงนิวศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอมละการจัดการ
ทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอมละการจัดการทรัพยากร

มศว. 8

หมายหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์-คมี

ทางคมี

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
ทางชีววิทยา

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

ดิมชืไอสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์
ทางวิทยาศาสตร์ -ฟຂสิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มศว. 9

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ป็นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

หมายหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานชางละผังมือง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานชางละผังมือง

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี
ทางคมี

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี
ป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี ทางคมี

มศว. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา
ทางวิศวกรรมยธาละสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการจัดการทางวิศวกรรม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการทางวิศวกรรม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หมายหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา

มศว. 11

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
2
3
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ดุริยางคศิลป์)
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (นาฏศิลป์)
ศิลปกรรมศาสตรศึกษา (ศิลปศึกษา)

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดุริยางคศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางศิลปศึกษา

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์สากล

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางนวัตกรรมการออกบบ

มศว. 12

หมายหตุ

มี 4 วิชาอก
1. การสดงละกากับการสดง
2. การออกบบพืไอการสดง
3. นาฏศิลป์เทย
4. นาฏศิลป์สากล

ลาดับที่
8

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

จิตวิทยาการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการนะนว
ทางจิตวิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชาการนะนว
(หลักสูตร 4 ปี)

4

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ทคนลยีสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มศว. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

7

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี
ทางวิทยาศาสตร์ -คมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์-ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์
ทางวิทยาศาสตร์ -ฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตรนานาชาติ

14

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนาศักยภาพมนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาศักยภาพมนุษย์

มศว. 14

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาการทางการศึกษาละการจัดการรียนรูຌ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาการทางการศึกษาละการจัดการรียนรูຌ

16

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สุขศึกษาละพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

17

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สุขศึกษาละพลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษาละพลศึกษา

คณะสหวชศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

มศว. 15

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มศว. 16

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มี 3 สาขาวิชายอย คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาการงิน
3. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประทศ

ทางการบริหาร

รวมมือกับกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
กระทรวงมหาดเทย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิสารสนทศ
ทางภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาภูมิศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจัยละพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาหลักสูตร

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

มศว. 17

ดิมชืไอปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ทิต

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมสืไอสารสังคม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนวัตกรรมสืไอสารสังคม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการสืไอสาร

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนวัตกรรมการสืไอสาร

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์ละสืไอดิจิตอล

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละสืไอดิจิตอล

วิทยาลัยนานาชาติพื่อศึกษาความยั่งยืน
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละการจัดการ
ภาคบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ละการจัดการ
ภาคบริการ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวอยางยัไงยืน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวอยางยัไงยืน

มศว. 18

มี 2 วิชาอก
1. การจัดการภาคบริการละการทองทีไยว
ชิงอนุรักษ์
2. การจัดการภาคบริการละนันทนาการ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

วิทยาลัยพธิวิชชาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการภูมิสังคม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการภูมิสังคม

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
1

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

2

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สานักทดสอบทางการศึกษาละจิตวิทยา
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการการประมิน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการการประมิน

มศว. 19

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

สานักวิชาศรษฐศาสตร์ละนยบายสาธารณะ
1

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

มศว. 20

หมายหตุ

14. มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีคณะวิชาทั้งหมด 15 คณะ คือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ละภาพพิมพ์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร คณะบราณคดี คณะภสัชศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร
คณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มศก. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ละภาพพิมพ์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม

2

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ทฤษฎีศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทฤษฎีศิลป์

3

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

4

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ทัศนศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลปศึกษา

คณะดุริยางคศาสตร์
1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

การสดงดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางการสดงดนตรี

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

ดนตรีชิงพาณิชย์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีชิงพาณิชย์

3

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

สังคีตวิจัยละพัฒนา

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางสังคีตวิจัยละพัฒนา

มศก. 2

ทางดนตรี

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีสารสนเทศละการสื่อสาร
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศพืไอการออกบบ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศพืไอการออกบบ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศธุรกิจ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศธุรกิจ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะบราณคดี
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสพืไอการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสพืไอการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาละการสืไอสารระหวางวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละการสืไอสารระหวางวัฒนธรรม

มศก. 3

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มนุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางมนุษยวิทยา

5

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ศึกษา

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
ทางบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ประวัติศาสตร์ศิลปะเทย

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะเทย

หมายเหตุ

คณะเภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

การบริบาลทางภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางบริบาลภสัชกรรม
ทางการบริบาลทางภสัชกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

มศก. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

วิทยาการทางภสัชศาสตร์

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางวิทยาการทางภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภสัชวท

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางภสัชวท

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน

6

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทางภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางการจัดการทางภสัชกรรม

7

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางทคนลยีภสัชกรรม

8

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชคมี

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชคมี

9

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชวท

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชวท

10

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์ชีวภาพ

มศก. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการทางภสัชศาสตร์

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางวิทยาการทางภสัชศาสตร์

12

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ทางสุขภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการทางภสัชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาการทางภสัชศาสตร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสังคมละการจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการสังคมละการจัดการระบบสุขภาพ

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวภสัชกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิศวภสัชกรรม

มศก. 6

หมายเหตุ

รับหลายพื้นฐาน
มี 5 กลุมวิชา
1.กลุมวิชาชีวภสัชศาสตร์
2.กลุมวิชาภสัชคมี
3.กลุมวิชาภสัชวิทยาละพิษวิทยา
4.กลุมวิชาภสัชวท
5.กลุมวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมัณฑนศิลป์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกบบครืไองตงกาย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบครืไองตงกาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประยุกตศิลปศึกษา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางประยุกตศิลปศึกษา

4

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

การออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

5

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ศิลปะการออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกบบ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การออกบบครืไองประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบครืไองประดับ

มศก. 7

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศิลปะการออกบบ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการออกบบ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจทัไวเป

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจละภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจละภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรม

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจรงรมละทีไพกั

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจรงรมละทีไพกั

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการธุรกิจทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจทัไวเป

มศก. 8

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทางการบริหาร
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการรงรมละการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกอบการ

10

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการภาครัฐละภาคอกชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มศก. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ละทคนลยีสารสนทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีวิ คราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีวิ คราะห์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอัญมณีละครืไองประดับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีอัญมณีละครืไองประดับ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วัสดุศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวัสดุศาสตร์

มศก. 10

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์ละสารสนทศ

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ละสารสนทศ
ทางคอมพิวตอร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มศก. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
17

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวตอร์ละสารสนทศ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ละสารสนทศ

ทางคอมพิวอตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ละเทคนลยี
ุตสาหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ธุรกิจวิศวกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจวิศวกรรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาการละวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการละวิศวกรรมวัสดุ

มศก. 12

มี 3 ขนงวิชา
1. ขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ขนงวิชาบัญชี
3. ขนงการบริหารจัดการ

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมคมี

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

ทางคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละระบบ
คอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ละระบบคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี
ทางคมี

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการละวิศวกรรมพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาการละวิศวกรรมพอลิมอร์

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

มศก. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
รับหลายพื้นฐาน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาตลอดชีวติ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติ

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาจีน

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มศก. 14

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาชุมชน

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาชุมชน
ทางจิตวิทยา

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากทางการจัดการ ป็นสาขาวิชา
(เมระบุสาขาวิชา) ทางจิตวิทยาชุมชน
ทางจิตวิทยา

8

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาตลอดชีวติ ละการพัฒนามนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติ ละการพัฒนามนุษย์

ดิมชืไอสาขาวิชาการศึกษาผูຌ฿หญละ
การศึกษาตอนืไอง

9

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนสังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนสังคมศึกษา

10

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษาพิศษ

ทางสังคมศึกษา
ทางจิตวิทยา

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

13

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาตลอดชีวติ ละการพัฒนามนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาตลอดชีวติ ละการพัฒนามนุษย์

มศก. 15

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอมมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม
ทางการวางผังมือง
ทางผังมือง

รับหลายพื้นฐาน

3

ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการครงการกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการกอสรຌาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวตอร์พืไอการออกบบทาง
สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพิวตอร์พืไอการออกบบทางสถาปัตยกรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ทางประวัติศาสตร์

มศก. 16

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
สถาปัตยกรรมพื้นถิไน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิไน

คณะสัตวศาสตร์ละเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์น้า

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์น้า
ทางการประมง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตววิทยา
ทางสัตวศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์ละทคนลยีการกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์
1

อนุปริญญา

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

มศก. 17

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

3

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

การละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการละคร

4

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

ภาษาอชียตะวันออก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอชียตะวันออก

5

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต

อชียศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียศึกษา

6

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการพัฒนาอาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการพัฒนาอาชีพ
ทางภาษาเทย

มศก. 18

หมายเหตุ

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

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาเทย

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการทองทีไยว

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษพืไอการทองทีไยว

3

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต

ศิลปเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปเทย

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกบบมัลติมีดีย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรนานาชาติ
ทางการออกบบมัลติมีดีย
ทางการออกบบ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการของผูຌประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการของผูຌประกอบการ

มศก. 19

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการรงรมละการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

มศก. 20

15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 33 คณะ คือ คณะการจัดการสิไงวดลຌอม คณะการพทย์ผนเทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทันตพทยศาสตร์ คณะทคนิคการพทย์
คณะทคนลยีละการจัดการ คณะทคนลยีละสิไงวดลຌอม คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ละการจัดการ คณะพทยศาสตร์ คณะภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการสืไอสาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม คณะวิทศศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมกษตร คณะอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันทรัพยากรทะลละชายฝัດง สถาบันวิศวกรรมชีวการพทย์ สถาบันสันติศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
5. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
6. ปริญญาทันตพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก
หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากคุณวุฒพิ ื้นฐาน พ.บ./ ท.บ./ สพ.บ. + ฿บประกอบวิชาชีพ
8. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
9. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา
มอ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะการจัดการสิ่งวดลຌอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

คณะการพทย์ผนไทย
1

ปริญญาการพทย์ผนเทยบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

3

ปริญญาการพทย์ผนเทยมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย

มอ. 2

ดิมอยูคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กษตรศาสตร์) เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชากษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการกษตรละทรัพยากรชายฝัດง

สาขาวิชาวิทยาการวิงไ วดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางพัฒนาการกษตรละทรัพยากรชายฝัດง

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทรัพยากรกษตรขตรຌอน

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรกษตรขตรຌอน

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วาริชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล

มอ. 3

ดิมชืไอสาขาวิชาพัฒนาการกษตร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะทันตพทยศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ทันตกรรมทัไวเป

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมทัไวเป

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์ชองปาก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ชองปาก

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ทันตกรรมจัดฟัน

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมจัดฟัน

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ปริทนั ตวิทยา

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางปริทนั ตวิทยา

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+ ฿บประกอบ
วิชาชีพ

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ชองปากละมใกซิลลฟชียล

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

มอ. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

อายุรศาสตร์ชองปาก

สาขาวิชาทันตพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ชองปาก

หลักสูตร 1 ปีตอจาก ท.บ.+฿บประกอบ
วิชาชีพ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยทางทันตพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางการวิจัยทางทันตพทยศาสตร์

รับหลายพื้นฐาน

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

รับหลายพื้นฐาน

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพชองปาก

รับหลายพื้นฐาน

คณะทคนิคการพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการพทย์

สาขาวิชาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

คณะทคนลยีละการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจกษตร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจทคนลยีสารสนทศ

มอ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมยาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมยาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะทคนลยีละสิ่งวดลຌอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มอ. 6

หมายหตุ

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ป็นสาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางธุรกิจอิลใกทรอนิกส์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศสิไงวดลຌอม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม

หมายหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ

มอ. 7

ดิมชืไอสาขาวิชาวิจัยละพัฒนาระบบ
สาธารณสุข

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะพาณิชยศาสตร์ละการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการสารสนทศละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสารสนทศละคอมพิวตอร์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประกันภัย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภัย

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์

มอ. 8

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจทคนลยีสารสนทศ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางการบัญชี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

หมายหตุ

คณะพทยศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กายภาพบาบัด

สาขาวิชากายภาพบาบัด
ทางกายภาพบาบัด

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววชศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางชีววชศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

รังสีทคนิค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางรังสีทคนิค

มอ. 9

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์

5

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

วิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

สาขาวิชาพทยศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์คลินิก

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีววชศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีววชศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ระบาดวิทยา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางระบาดวิทยา

หมายหตุ
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์

หลักสูตร 1 ปีตอจาก พ.บ. + ฿บประกอบ
วิชาชีพ

ดิมชืไอปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัย

คณะภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

การบริบาลทางภสัชกรรม

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางการบริบาลทางภสัชกรรม

มอ. 10

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

2

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

ภสัชศาสตร์

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชศาสตร์

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาภสัชศาสตร์
ป็นสาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สมุนเพร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์สมุนเพร

หลักสูตรนานาชาติ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภสัชศาสตร์

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภสัชศาสตร์สังคมละการบริหาร

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์สังคมละการบริหาร

มอ. 11

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์พฒ
ั นาการ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์พฒ
ั นาการ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาละมานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาละมานุษยวิทยา

มอ. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเทยกับการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยกับการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบริการ

มอ. 13

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการรงรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ฿นอิสลาม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ฿นอิสลาม

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิทยาการจัดการ

6

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการงานคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มอ. 14

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหาร
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจกษตร

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

12

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

คณะวิทยาการสื่อสาร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการจัดการ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
พืไอการจัดการ

มอ. 15

หมายหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการออกบบสืไอละการผลิตสืไอ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนวัตกรรมการออกบบสืไอละการผลิตสืไอ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสืไอสารการตลาดพืไอการพัฒนา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการตลาดพืไอการพัฒนา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการออกบบละสรຌางสรรค์สืไอ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนวัตกรรมการออกบบละสรຌางสรรค์สืไอ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี-ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี-ชีววิทยา
ทางคมี
ทางชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการปรรูปชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีการปรรูปชีวภาพ

มอ. 16

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางกายวิภาคศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละสถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละสถิติ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยามลกุลละชีวสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยามลกุลละชีวสารสนทศ
ทางชีววิทยา

มอ. 17

หมายหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์

ดิมชืไอสาขาวิชาคมีฟสຂ ิกส์ สาขาวิชาคมีวิคราะห์ ละสาขาวิชาคมีอินทรีย์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิวศวิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางนิวศวิทยา
ทางชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางชีววิทยา

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวคมี
ทางชีววิทยา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยามลกุลละชีวสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยามลกุลละชีวสารสนทศ

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ธรณีฟสຂ ิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางธรณีฟสຂ ิกส์

18

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพอลิมอร์

มอ. 18

หมายหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
19

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
สรีรวิทยา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางสรีรวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์นิทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์นิทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์
ทางคมี

มอ. 19

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง
ทางการประมง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์
ทางฟຂสิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารละภชนาการ
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิธวี ทิ ยาการวิจัย

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิธวี ทิ ยาการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอุตสาหกรรม (ดิมชื่อคณะทคนลยีละการจัดการ)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีพืไออุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีพืไออุตสาหกรรม
ทางคมี

มอ. 20

หมายหตุ

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ทคนลยีการผลิตทางชีวภาพ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีการผลิตทางชีวภาพ

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ

คณะวิทศศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จีนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทศธุรกิจ (จีน)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวิทศธุรกิจ (จีน)

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทศธุรกิจ (จีน)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวิทศธุรกิจ (จีน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานชางละผังมือง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางผังมือง
ทางการจัดการงานชางละผังมือง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

มอ. 21

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการละระบบ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการละระบบ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

มอ. 22

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการละระบบ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการละระบบ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุ
ทางวัสดุศาสตร์

มอ. 23

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

มี 2 วิชาอก
1. ทัศนศิลป์
2. ศิลปะการสดง

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 2 วิชาอก
1. ศิลปะการสดง
2. ศิลปะประยุกต์

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะประยุกต์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษาละการนะนว

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาการศึกษาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ชุมชนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางชุมชนศึกษา

มอ. 24

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาพืไอการพัฒนา

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษายอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษายอรมัน

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษานานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษป็นภาษานานาชาติ

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนามนุษย์ละสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนามนุษย์ละสังคม

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

พัฒนาธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางพัฒนาธุรกิจ

มอ. 25

หมายหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษา การสืไอสารละธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษา การสืไอสารละธุรกิจ

3

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

หมายหตุ

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

คมี - ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี - ชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

จิตวิทยาการปรึกษาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการปรึกษาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาจิตวิทยาละ
การนะนว

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มอ. 26

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

ฟຂสิกส์-คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์-คณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

มอ. 27

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการศึกษา

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
การศึกษา

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการวัดละ
ประมินผลการศึกษา

มอ. 28

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการประมินผล
การศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

20

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน

ดิมชืไอสาขาศึกษาศาสตร์พืไอพัฒนาชุมชน

24

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การออกบบระบบการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการออกบบระบบการรียนการสอน

25

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มอ. 29

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
26

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

ภาวะผูຌนาละนวัตกรรมทางการศึกษา

หมายหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผูຌนาละนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

2

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์กษตร

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์กษตร

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการธุรกิจกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจกษตร

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

คณะอุตสาหกรรมกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

มอ. 30

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีบรรจุภณ
ั ฑ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

อาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาหารพืไอสุขภาพละภชนาการ

มอ. 31

หมายหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการอาหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะอุตสาหกรรมบริการ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จีนศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการบริการละการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบริการละการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ตะวันออกกลางศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางตะวันออกกลางศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ละการจัดการ฿นอิสลาม

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ละการจัดการ฿นอิสลาม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตร์อิสลาม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์อิสลาม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

มอ. 32

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารละการจัดการการศึกษาอิสลาม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารละการจัดการการศึกษาอิสลาม

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการระบบสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันทรัพยากรทะลละชายฝั่ง
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรทะลละชายฝัດง

สถาบันวิศวกรรมชีวการพทย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

มอ. 33

หมายหตุ

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
วิศวกรรมชีวการพทย์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

สถาบันสันติศึกษา
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ความขัดยຌงละสันติศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางความขัดยຌงละสันติศึกษา

มอ. 34

หมายหตุ

16. มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช
มีคณะวิชาทั้งหมด 14 คณะ คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิวศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาสงสริมการกษตรละสหกรณ์ ครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตร หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน หรือทียบทา
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
5. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
7. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
8. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มสธ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1

อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์

การพัฒนาการดใกละครอบครัว

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาการดใกละครอบครัว

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาคหกรรมศาสตร์

ภชนาการชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางภชนาการชุมชน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางภชนวิทยา

สาขาวิชานิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

มี 3 สาขาวิชายอย
1. กฎหมายธุรกิจ
2. กฎหมายมหาชน
3. กฎหมายอาญาละกระบวนการยุติธรรม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิทศศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

มสธ. 2

หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

3

ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

การพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลวชปฏิบตั ิชุมชน

สาขาวิชามนุษยนิวศศาสตร์ (ดิมชื่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ขนงวิชาวิทยาการละภชนาการ
วิชาอกอาหารภชนาการละการประยุกต์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการอาหารละภชนาการ
ทางอาหารละภชนาการละการประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการอาหารละภชนาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการอาหารละภชนาการ

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาครอบครัวละสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาครอบครัวละสังคม
ทางพัฒนาสังคม

มสธ. 3

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมอยูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
1

อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

ขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาอกรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

ขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาอกการบริหารการปกครองทຌองทีไ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการปกครองทຌองทีไ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาอกการบริหารการปกครองทຌองทีไ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการปกครองทຌองทีไ

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ความสัมพันธ์ระหวางประทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสัมพันธ์ระหวางประทศ

ดิมชืไอขนงวิชาความสัมพันธ์ระหวาง
ประทศละการมืองการปกครอง
ปรียบทียบ

มสธ. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายหตุ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

ขนงวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาอกการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

ขนงวิชาสหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสหกรณ์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

วิชาอกการจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาบัญชี

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ขนงวิชาสหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสหกรณ์

มสธ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสหกรณ์

11

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสธ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ขนงวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
วิชาอกทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ขนงวิชาสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ขนงวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
วิชาอกทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการผลิตอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ขนงวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
วิชาอกทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

มสธ. 7

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการพิมพ์
ป็นสาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

หมายหตุ
ดิมชืไอขนงวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม ละ
ขนงวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม วิชาอก
ทคนลยีการพิมพ์ (ตอนืไอง)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1

อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาพทย์ผนเทยบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

ดิมชืไอสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาอกอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมอุตสาหกรรม

มสธ. 8

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
เมระบุสาขาวิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรภาษาจีนพืไอการสืไอสาร

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน +
ประกอบอาชีพเมนຌอยกวา 5 ปี
หรือสูงกวา

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

เทยคดีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เทยคดีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยคดีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

มสธ. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ขนงวิชาสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

2

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การนะนวละการปรึกษชิงจิตวิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการนะนวละการปรึกษาชิงจิตวิทยา
ทางจิตวิทยา

3

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดละประมินผลการศึกษา
ทางการประมินการศึกษา

มสธ. 10

หมายหตุ
พิไมติมผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ป็นสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

4

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ขนงวิชาการวัดละประมินผลการศึกษา
วิชาอกการประมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดละประมินผลการศึกษา
ทางการประมินการศึกษา

5

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษานอกระบบละการศึกษา
ตามอัธยาศัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ดิมชืไอสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
ทางการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
1

อนุปริญญาศรษฐศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต
ละศรษฐศาสตรบัณฑิต
ขนงวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

มสธ. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาสงสริมการกษตรละสหกรณ์
1

อนุปริญญากษตรศาสตร์ (สงสริมการกษตร) เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญากษตรศาสตรบัณฑิต

ขนงวิชาการจัดการการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการการกษตร

ดิมชืไอปริญญากษตรศาสตรบัณฑิต
(ตอนืไอง) วิชาอกการจัดการการผลิตพืช
วิชาอกการจัดการการผลิตสัตว์
วิชาอกสงสริมการปຆาเมຌละสิไงวดลຌอม
ละวิชาอกธุรกิจการกษตร

3

ปริญญากษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ขนงวิชาการจัดการกษตร
วิชาอกการจัดการทรัพยากรกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการกษตร
ทางการจัดการทรัพยากรกษตร

4

ปริญญากษตรศาสตรมหาบัณฑิต

ขนงวิชาสงสริมการกษตร
วิชาอกสงสริมละพัฒนาการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร
ทางสงสริมละพัฒนาการกษตร

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ขนงวิชาสหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสหกรณ์

มสธ. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ขนงวิชาสงสริมการกษตร
วิชาอกสงสริมละพัฒนาการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร
ทางสงสริมละพัฒนาการกษตร

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สงสริมการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร

ครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการคຌาปลีก

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการคຌาปลีก

มสธ. 13

หมายหตุ

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีคณะวิชาทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ละการออกบบ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.
6. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
7. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มอบ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก
คณะกษตรศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางทคนลยีการอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศการกษตรละพัฒนา
ชนบท

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตรละพัฒนา
ชนบท

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มอบ. 2

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หมายหตุ

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด
ทางการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

มอบ. 3

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศพืไอการจัดการ

6

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางศรษฐกิจพอพียง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองทีไยว

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนบูรณาการศาสตร์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางพัฒนบูรณาการศาสตร์

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนบูรณาการศาสตร์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางพัฒนบูรณาการศาสตร์

มอบ. 4

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

หมายหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะภสัชศาสตร์
1

ปริญญาภสัชศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาภสัชศาสตร์

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการพทย์
ทางลือก

ฮมีอพาธีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางฮมีอพาธีย์

รับหลายพื้นฐาน
หลักสูตร 2 ปีตอจาก พ.บ., ภ.บ., ท.บ.

3

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารบริการสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ
ป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการบริหารบริการสุขภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภสัชคมีละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภสัชคมีละผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รับหลายพื้นฐาน

มอบ. 5

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก
ภสัชศาสตร์

หมายหตุ

สาขาวิชาภสัชศาสตร์
ทางภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์
1

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มอบ. 6

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

หลักสูตรความรวมมือระหวางกรมสงสริม
การปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก
คณะวิทยาศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการยาง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตรศึกษา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

มอบ. 7

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม

มอบ. 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มอบ. 9

หมายหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงวดลຌอม

หมายหตุ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนละการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนละการสืไอสาร

มอบ. 10

ทางภาษาจีน

ดิมชืไอสาขาวิชาพัฒนาสังคม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยละการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยละการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาละวรรณคดีวียดนาม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวรรณคดีวียดนาม
ทางภาษาวียดนาม

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาวียดนามละการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาวียดนามละการสืไอสาร
ทางภาษาวียดนาม

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษละการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษละการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

มอบ. 11

หมายหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาละวรรณคดีวียดนาม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์ละการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์ละการพัฒนา

หมายหตุ

คณะศิลปประยุกต์ละการออกบบ
1

ปริญญาศิลปประยุกต์บณ
ั ฑิต

การออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต

การออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์

มอบ. 12

ดิมชืไอปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปประยุกต์ดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผลการรับรอง

สาขาวิชา/วิชาอก
การออกบบผลิตภัณฑ์

หมายหตุ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางการออกบบผลิตภัณฑ์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารจัดการครงการกองทุนหมูบาຌ น
ละชุมชนมือง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารจัดการครงการกองทุนหมูบาຌ นละ
ชุมชนมือง

หลักสูตรฉพาะกิจ

วิทยาลัยพทยศาสตร์ละการสาธารณสุข
1

ปริญญาพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพทยศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

3

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มอบ. 13

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18. สถาบันเทคนลยีพระจอมเกลຌาเจຌาคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาทั้งหมด 13 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขຌอมูล วิทยาลัยการบริหารละจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานทคนลยีพระจอมกลຌาลาดกระบัง
สานักวิชาทคนลยีการกษตร วิทยาขตชุมพร สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาขตชุมพร
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของสถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

สจล. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์การออกบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์การออกบบ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี 7 ขนงวิชา ดังนี้
1. การออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. การออกบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3. การออกบบกราฟຂก
4. การออกบบคอมพิวตอร์ละมัลติมีดีย
5. การออกบบฟอร์นิจอร์
6. การออกบบซรามิกส์
7. การออกบบฟชัไนละสิไงทอ

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์กษตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์กษตร

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์วศิ วกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์วศิ วกรรม

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์สภาพวดลຌอมภาย฿น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครุศาสตร์สภาพวดลຌอมภาย฿น

สจล. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

การออกบบสภาพวดลຌอมภาย฿น

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการออกบบสภาพวดลຌอมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร-การผลิตพืช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร-การผลิตพืช

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร-การผลิตสัตว์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร-การผลิตสัตว์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาอังกฤษฉพาะกิจ

12

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

สจล. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

13

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

การวิจัยนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยนวัตกรรมการศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

การวิจัยละประมินผลทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินผลทางการศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ทคนลยีการออกบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีผลิตภัณฑ์
ทางทคนลยีการออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

16

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอิลใกทรอนิกส์

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
พืไอวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
พืไอวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ดิมชืไอปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

19

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา

สจล. 4

ดิมชืไอสาขาวิชาการวิจัยนวัตกรรมการศึกษา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรดินละสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรดินละสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(กษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวทิ ยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์กษตร

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์กษตร

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพทางการกษตร

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพทางการกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตร์การประมง

สจล. 5

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
กีฏวิทยาละสิไงวดลຌอม

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกีฏวิทยาละสิไงวดลຌอม

คณะเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางคอมพิวตอร์

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารฐานขຌอมูลละคลังขຌอมูลระดับสูง สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางการบริหารฐานขຌอมูลละคลังขຌอมูลระดับสูง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

สจล. 6

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ
ป็นสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ
ทางคอมพิวตอร์

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ
ป็นสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางสิไงวดลຌอม
ทางคมีสิไงวดลຌอม

ดิมชืไอสาขาวิชาคมีทรัพยากรสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีปຂ ตรคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีปຂ ตรคมี
ทางคมี

หลักสูตรนานาชาติ
ดิมชืไอสาขาวิชาปຂตรคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

สจล. 7

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีประยุกต์

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอัตนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอัตนมัติ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมกอสรຌางละการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกอสรຌางละการจัดการ

สจล. 8

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมชีวการพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมชีวการพทย์

ดิมชืไอสาขาวิชาอิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอัตนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอัตนมัติ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางอิลใกทรอนิกส์ชีวการพทย์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

สจล. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การถายภาพ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการถายภาพ

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกบบสนทศสามมิติ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบสนทศสามมิติ

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนิทศศิลป์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์ละวิดีอ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละวิดีอ

สจล. 10

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางการถายภาพ
ป็นสาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการถายภาพ

ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพยนตร์ละวิดีอ
ป็นสาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์ละวิดีอ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาการวางผนภาคละมืองมหาบัณฑิต การวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

7

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การออกบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบอุตสาหกรรม

8

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

สจล. 11

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปี ตอจากปริญญาตรี 4 ปี
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาผังมือง
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ป็นสาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

ดิมชืไอสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาการวางผนภาคละมืองดุษฎีบณ
ั ฑิต การวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละสภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

หลักสูตรนานาชาติ
ปลีไยนปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาผังมือง
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ป็นสาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการวางผนชุมชนมืองละ
สภาพวดลຌอม
ทางผังมือง

10

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการการวิจัยพืไอการออกบบ

หลักสูตรนานาชาติ

สหวิทยาการการวิจัยพืไอการออกบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมปรรูปอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิศวกรรมปรรูปอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการจัดละบริการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดละบริการอาหาร

สจล. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางภชนวิทยา
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางภชนวิทยา
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขຌอมูล
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการบันทึกขຌอมูล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการบันทึกขຌอมูล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบละขຌอมูล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบละขຌอมูล

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการบันทึกขຌอมูล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการบันทึกขຌอมูล

สจล. 13

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขຌอมูลรวม
ดຌานทคนลยีการบันทึกขຌอมูลละ
การประยุกต์฿ชຌงาน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยการบริหารละจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์
ทางคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอมระหวาง สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ประทศ
ธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรละสิไงวดลຌอมระหวาง
ประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

สจล. 14

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยนานเทคนลยีพระจอมเกลຌาลาดกระบัง
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุนาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุนาน

สานักวิชาเทคนลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชสวน

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกษตร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สจล. 15

หมายเหตุ

19. สถาบันเทคนลยีปทุมวัน
มีคณะวิชาทั้งหมด 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของสถาบันทคนลยีปทุมวัน มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สทป. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี
ทางคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

สทป. 2

หมายเหตุ

20. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการศรษฐกิจ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม คณะภาษาละการสืไอสาร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดังนี้
1. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี
2. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือหลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากปริญญาตรี

สพบ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

มี 7 วิชาอก คือ
1. กฎหมายพืไอวิชาชีพกฎหมาย
2. กฎหมายมหาชน
3. กฎหมายอาญาละกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
4. กฎหมายระหวางประทศละ
ประชาคมอาซียน
5. กฎหมาย สังคม ศรษฐกิจ
พืไอการพัฒนา
6. กฎหมายอกชนละธุรกิจ
7. กฎหมายสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กฎหมายละการจัดการ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายละการจัดการ

มี 3 วิชาอก คือ
1. กฎหมายสาหรับนักบริหาร
2. กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ
3. กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ

สพบ. 2

ลาดับที่
3

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
กฎหมายสาหรับนักบริหาร

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายสาหรับนักบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการศรษฐกิจ
1

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการศรษฐกิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางพัฒนาการศรษฐกิจ

2

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์การงิน

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์การงิน

3

ปริญญาศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

สพบ. 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการบริหาร

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางทคนลยีการบริหาร

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละองค์การ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะพัฒนาสังคมละสิ่งวดลຌอม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารการพัฒนาสังคม

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

พัฒนาสังคมละการจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคมละการจัดการสิไงวดลຌอม

ดิมชืไอสาขาวิชาพัฒนาสังคม

คณะภาษาละการสื่อสาร
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารประยุกต์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารประยุกต์

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาละการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละการสืไอสาร

สพบ. 4

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
3

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ภาษาละการสืไอสาร

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละการสืไอสาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
1

ปริญญาการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
มหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาพัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
ละอกชน

2

ปริญญาการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
มหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละอกชน
ทางการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ
พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 ป็น
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการภาครัฐละภาคอกชน
ทางการบริหาร

สพบ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มี 9 วิชาอก คือ
1. องค์การละการจัดการ
2. การจัดการทุนมนุษย์
3. การบริหารการงินละการคลัง
4. นยบายสาธารณะละการจัดการ
ชิงกลยุทธ์
5. การปกครองทຌองถิไน
6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
7. การจัดการองค์การทีไเมสวงหากาเร
8. การบริหารการมือง
9. การจัดการสาหรับนักบริหาร

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

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

สพบ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะสถิตปิ ระยุกต์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการลจิสติกส์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางบริหารทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์ละระบบสารสนทศ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ละระบบสารสนทศ
ทางคอมพิวตอร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการประกันภัยละการบริหารความสีไยง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางวิทยาการประกันภัยละการบริหารความสีไยง
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์

ทางคอมพิวตอร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

สพบ. 7

มี 2 วิชาอก คือ
1. คณิตศาสตร์ประกันภัย
2. การบริหารความสีไยงองค์การ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์ละทคนลยีสารสนทศ
ทางสถิติ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์ละระบบสารสนทศ สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์ละระบบสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สถิติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การลงทุนละการจัดการความสีไยงทาง
การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
ทางการลงทุนละการจัดการความสีไยงทางการงิน

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

สพบ. 8

หลักสูตรนานาชาติ

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
สานักงานบัณฑิตศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรกจ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรกจ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว

หมายเหตุ

ทางจิตวิทยา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

มรกจ. 3

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

มรกจ. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรกจ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสิไงอานวยความสะดวก สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยีสิไงอานวยความสะดวก

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์
ทางซรามิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปกรรมศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรกจ. 6

ทางการบริหาร

ลาดับที่
5

6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

ดิมชืไอปรกรมวิชาดนตรีศึกษา

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรกจ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจทองทีไยว

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจทองทีไยว

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรกจ. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

20

ปริญญาสารสนทศศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรกจ. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

มรกจ. 10

หมายเหตุ
ดิมชืไอปรกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรกจ. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

22

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

23

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

24

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มรกจ. 12

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการลขานุการ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

26

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

27

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

28

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชีการงิน

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีการงิน

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

31

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์
มรกจ. 13

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางธุรกิจบริการ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีพชื ผักบบบูรณาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีพชื ผักบบบูรณาการ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรกจ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

มรกจ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติละคอมพิวตอร์

สานักงานบัณฑิตศึกษา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรกจ. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารพืไอการพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารพืไอการพัฒนาการศึกษา

มรกจ. 17

หมายเหตุ

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มีคณะวิชาทั้งหมด 2 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มกส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มกส. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มกส. 3

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

16

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

17

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

มกส. 4

หมายเหตุ

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงเพชร
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาพงพชร มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ.กพ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.กพ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

มรภ.กพ. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

มรภ.กพ. 4

ทางดนตรี
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 6

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.กพ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

50

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

51

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

52

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

53

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

มรภ.กพ. 8

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีเฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງา

14

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยางละพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

มรภ.กพ. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์
ทางซรามิกส์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีลจิสติกส์ละการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีลจิสติกส์ละการจัดการ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมพืไอการพัฒนาทຌองถิไน สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

มรภ.กพ. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์
ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.กพ. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

15

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

16

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

17

18
19
20

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

เมระบุสาขาวิชาอก
รัฐประศาสนศาสตร์
อัญมณีละครืไองประดับ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางอัญมณีละครืไองประดับ

มรภ.กพ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

วิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

มรภ.กพ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์
ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
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ทางภาษาฝรัไงศส

ทางภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

ลาดับที่
34

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

39

ปริญญาสารสนทศศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

40

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

อัญมณีละครืไองประดับ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางอัญมณีละครืไองประดับ

41

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
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หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหาร

ลาดับที่
42

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป
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ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

18

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

21

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์พอพียงตามนวพระราชดาริ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์พอพียงตามนวพระราชดาริ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
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หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางการประมง

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

ทางการประมง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
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หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรภ.กพ. 23

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

มรภ.กพ. 24

หมายเหตุ

ทางสุขศึกษา
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การบริหารละการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การบริหารละการพัฒนา

มรภ.กพ. 25

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะกษตรละชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยการพทย์ทางลือก
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มจษ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเกษตรละชีวภาพ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การผลิตละการจัดการพืชพืไอชุมชนมือง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการผลิตละการจัดการพืชพืไอชุมชนมือง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวิชาการผลิตละการจัดการพืช
พืไอชุมชนมือง สาขาวิชาวิทยาการผลิตละ
สุขภาพสัตว์ละสาขาวิชาสงสริมละธุรกิจ
กษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการผลิตละสุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการผลิตละสุขภาพสัตว์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

มจษ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สงสริมละธุรกิจกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสงสริมละธุรกิจกษตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี
ขนงดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีเทย
ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี
ขนงดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล
ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มจษ. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี
ขนงดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีเทย
ทางดุริยางคศิลป์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี
ขนงดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล
ทางดุริยางคศิลป์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีเทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

มจษ. 4

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปรกรมวิชาดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละศิลปการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละศิลปการสดง ทางนาฏศิลป์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

ทางนิทศศาสตร์

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาวารสารศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์

ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
สาขาวิชานิทศศาสตร์
ขนงวิชาวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์
ทางนิทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางฝรัไงศสธุรกิจ
ทางภาษาฝรัไงศส

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

มจษ. 5

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนธุรกิจ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆนธุรกิจ
ทางภาษาญีไปุຆน

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการสืไอสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสารธุรกิจ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

มจษ. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ละประวัติศาสตร์ชิงทองทีไยว

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางภูมิศาสตร์ละประวัติศาสตร์ชิงทองทีไยว
ทางประวัติศาสตร์

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

ดิมชืไอปรกรมวิชาศิลปกรรม
(ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์
ขนงวิชาศิลปะการพิมพ์ ละขนงวิชา
ออกบบประยุกต์ศิลป์)

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

มจษ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มจษ. 8

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มจษ. 9

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

มจษ. 10

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

23

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการกีฬา

24

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ปลีไยนปลงป็นชืไอปริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะวิทยาศาสตร์
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

มจษ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มจษ. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มจษ. 14

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มจษ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

มจษ. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

38

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษา)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มจษ. 17

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

12
13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว
ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

มจษ. 18

ทางคอมพิวตอร์
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางจิตวิทยา

ลาดับที่
14
15

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ดนตรีศึกษา
ทคนลยีการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

มจษ. 19

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มจษ. 20

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มจษ. 21

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศพืไอการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศพืไอการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

5

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มจษ. 22

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

9

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

10

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

11

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการศึกษาละการสืไอสาร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษาละการสืไอสาร

12

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการกีฬา

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาธรรมาภิบาล

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาธรรมาภิบาล

มจษ. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่
15

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
สหวิทยาการพืไอการพัฒนา

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนา

วิทยาลัยการพทย์ทางเลือก
1

ปริญญาการพทย์ผนจีนบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์ผนจีน

มจษ. 24

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มีคณะวิชาทั้งหมด 3 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มชย. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

5
6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา
ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มชย. 2

ทางคอมพิวตอร์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางคอมพิวตอร์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

10

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มชย. 3

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธุรกิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

มชย. 4

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ

ลาดับที่
22

23

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการการคลัง

การปกครองทຌองถิไน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมละ
วิสาหกิจ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมละวิสาหกิจ

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์
ทางซรามิกส์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มชย. 5

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการกีฬา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มชย. 6

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ - การสงสริมสุขภาพดใก
ทางสุขศึกษา

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

38

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

39

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

มชย. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

40

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

41

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

42

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

43

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

44

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

45

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

46

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มชย. 8

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

47

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

48

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

49

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

50

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

51

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

52

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

53

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

54

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มชย. 9

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
55

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหารงานทຌองถิไน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารงานทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

56

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

57

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสาธารณสุขชุมชน

บัณฑิตศึกษา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มชย. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มชย. 11

หมายเหตุ

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการพทย์พื้นบຌานละการพทย์ทางลือก วิทยาลัยนานาชาติภมู ิภาคลุมน้าขง สานักวิชาการทองทีไยว
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มร.ช. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางภาษาจีน

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ช. 2

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มร.ช. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

18

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละการประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละการประมินผลการศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

21

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาละการพัฒนาสังคม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาละการพัฒนาสังคม

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา
มร.ช. 4

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มร.ช. 5

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการผลิต

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มร.ช. 6

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีครืไองกล

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีฟสຂ ิกส์ประยุกต์฿น
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีฟสຂ ิกส์ประยุกต์฿น
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีฟสຂ ิกส์ประยุกต์฿นอุตสาหกรรม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มร.ช. 7

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรมภาย฿น

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มร.ช. 8

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ซรามิกส์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์

มร.ช. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ลหะ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ลหะ

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละพัฒนาทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางวิจัยละพัฒนาทคนลยีอุตสาหกรรม

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

มร.ช. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

37

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมการออกบบ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางนวัตกรรมการออกบบ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กราฟຂกดีเซน์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางกราฟຂกดีเซน์
ทางการออกบบ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี ขนงดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีเทย

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี ขนงดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

มร.ช. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการจัดการสารนิทศ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการจัดการสารนิทศ

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการบริการสารนิทศ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการบริการสารนิทศ

มร.ช. 12

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการบริการหຌองสมุด

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ทางการบริการหຌองสมุด

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสนา

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย
ขนงวิชาการ฿ชຌภาษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางการ฿ชຌภาษา

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย
ขนงวิชาภาษาละวรรณคดี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาละวรรณคดี

มร.ช. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาละวัฒนธรรมเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาละวัฒนธรรมเทย
ทางภาษาเทย

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
ทางภาษาอังกฤษ

มร.ช. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
ทางภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางศิลปะการพิมพ์

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางออกบบนิทศศิลป์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

มร.ช. 15

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

ดิมชืไอปรกรมวิชาศิลปกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจการขนสง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจการขนสง

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจการบริการงาน฿นสานักงาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจการบริการงาน฿นสานักงาน

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจทองทีไยว

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจบริการทัไวเป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจบริการทัไวเป

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจรຌานอาหารละภัตตาคาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจรຌานอาหารละภัตตาคาร

มร.ช. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจรงรม

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

36

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

37

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการละการประมินครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

38

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาทຌองถิไน

39

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาจีน
ทางภาษาจีน

40

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาเทย ทางภาษาเทย

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มร.ช. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

42

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละพัฒนาสังคม
ขนงวิชาวัฒนธรรมสุขภาพ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิจัยละพัฒนาสังคม
ทางวัฒนธรรมสุขภาพ

44

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ช. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ช. 19

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางลขานุการ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

มร.ช. 20

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

22

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

23

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

24

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มร.ช. 21

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ

26

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

27

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

28

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการงินการธนาคาร

29

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

30

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

มร.ช. 22

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธุรกิจ

32

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจการกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจการกษตร

33

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

34

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทองทีไยวละบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

มร.ช. 23

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา

ทางนิทศศาสตร์

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

ทางนิทศศาสตร์

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการภาพนิไงภาพยนตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการภาพนิไงภาพยนตร์
ทางนิทศศาสตร์

41

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาวารสารศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์

ทางนิทศศาสตร์

42

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
สาขาวิชานิทศศาสตร์
ขนงวิชาวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์
ทางนิทศศาสตร์

43

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาสืไอสารการกีฬา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารการกีฬา

มร.ช. 24

ทางนิทศศาสตร์

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

44

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

45

ปริญญานิทศศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

46

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

47

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
ดิมชืไอปรกรมวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรทีไสูง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรทีไสูง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

มร.ช. 25

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์
ขนงวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางจุลชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์
ขนงวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์
ขนงวิชาพฤกษศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางพฤษศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

มร.ช. 26

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มร.ช. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ขนงวิชาการจัดการทรัพยากร

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางการจัดการทรัพยากร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ขนงวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ขนงวิชามลพิษสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางมลพิษสิไงวดลຌอม

มร.ช. 28

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ขนงวิชาสิไงวดลຌอมทัไวเป

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอมทัไวเป

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ขนงวิชาอนามัยสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางอนามัยสิไงวดลຌอม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

ทางสุขศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

ทางสุขศึกษา

24

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

มร.ช. 29

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตววชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตววชศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์สิไงวดลຌอม

คณะสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มร.ช. 30

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
2

3

4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการการคลัง

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบสารสนทศภูมิศาสตร์

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ประยุกต์

มร.ช. 31

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาละมานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมวิทยาละมานุษยวิทยา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

วิทยาลัยการพทย์พืๅนบຌานละการพทย์ทางเลือก
1

ปริญญาการพทย์ผนเทยบัณฑิต

การพทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพทย์ผนจีน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพทย์ผนจีน

3

ปริญญาการพทย์ผนเทยมหาบัณฑิต

การพทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

4

ปริญญาการพทย์ผนเทยดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

มร.ช. 32

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยนานาชาติภูมภิ าคลุมนๅาขง
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ชาติพนั ธุศ์ ึกษาอนุภมู ิภาคลุมน้าขง

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางชาติพนั ธุศ์ ึกษาอนุภมู ิภาคลุมน้าขง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการการบริหารทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการการบริหารทຌองถิไน

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการ

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นยบายการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางนยบายการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

สานักวิชาการทองเทีย่ ว
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม
ขนงวิชาผนกบริการสวนหนຌา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

มร.ช. 33

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม
ขนงวิชาผนกบริการอาหารละครืไองดืไม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม
ขนงวิชาผนกบัญชีรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม
ขนงวิชาผนกมบาຌ น

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม
ขนงวิชาผนกศิลปะการประกอบอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาจัดการหຌองพัก

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาจัดการหຌองพัก

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางจัดการหຌองพัก

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาธุรกิจบริการอืไนโ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
มร.ช. 34

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาธุรกิจบริการอืไนโ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางธุรกิจบริการอืไน โ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาอาหารละครืไองดืไม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม
ขนงวิชาอาหารละครืไองดืไม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม
ทางอาหารละครืไองดืไม

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารรงรม

มร.ช. 35

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยมฮองสอน วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชนหงอชีย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มร.ชม. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลละการวิจัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลละการวิจัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 4

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

มร.ชม. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

50

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมละทคนลยีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมละทคนลยีศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

51

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

ดิมชืไอปรกรมวิชาจิตวิทยาองค์การ

52

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

53

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

54

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

55

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร.ชม. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

56

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

57

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

58

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

59

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

60

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

61

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผูຌนาทางการศึกษาละการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางผูຌนาทางการศึกษาละการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

หมายหตุ

คณะทคนลยีการกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

มร.ชม. 9

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

11

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

17

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

มร.ชม. 12

ลาดับที่
18

19

20

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
การปกครองทຌองถิไน

บริหารรัฐกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร
ดิมชืไอปรกรมรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร
ดิมชืไอสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาองค์การ
ทางจิตวิทยา

มร.ชม. 13

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์เทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางค์เทย
ทางดุริยางคศิลป์

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางค์สากล
ทางดุริยางคศิลป์

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มร.ชม. 14

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์
ทางวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลปกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษากาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษากาหลี

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

มร.ชม. 15

หมายหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

41

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายหตุ

ทางการบริหาร

42

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

43

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์

ดิมชืไอปรกรมวิชาศิลปกรรม

44

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

45

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

46

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

มร.ชม. 16

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

47

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

48

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นยบายสาธารณะ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายสาธารณะ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายหตุ

ทางการบริหาร

49

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน

50

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาทຌองถิไน

51

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

52

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มร.ชม. 17

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

6

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.ชม. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มร.ชม. 19

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

22

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

23

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มร.ชม. 20

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

24

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

25

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

26

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

27

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

28

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

29

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

30

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

31

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มร.ชม. 21

หมายหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการลขานุการ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางธุรกิจบริการ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

32

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

33

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

34

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

35

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

38

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

39

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

มร.ชม. 22

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

40

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

41

ปริญญานิทศศาสตรมหาบัณฑิต

สืไอละการสืไอสารชิงกลยุทธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอละการสืไอสารชิงกลยุทธ์

42

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หมายหตุ
ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปรกรมวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางการประมง

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 23

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 24

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

14

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ชม. 25

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

22

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การปรกรมละการรักษาความปลอดภัย
บนวใบ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการปรกรมละการรักษาความปลอดภัย
บนวใบ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางการประมง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

มร.ชม. 26

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยางละพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิก
ทางซรามิก

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมการกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีวศิ วกรรมการกอสรຌาง

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

มร.ชม. 27

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

37

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

38

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

39

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกอสรຌาง

ดิมชืไอปรกรมวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงทคนลยีกอสรຌาง

40

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม

41

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

42

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

มร.ชม. 28

ลาดับที่
43

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

หมายหตุ
ทางพลศึกษา

44

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

45

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

46

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

ทางสุขศึกษา

47

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

48

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

มร.ชม. 29

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

49

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

50

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

51

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

52

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

53

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

54

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

ดิมชืไอปรกรมวิชาออกบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

55

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

มร.ชม. 30

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

56

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนวิทยาศาสตร์

57

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

58

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

59

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภูมิภาคลุมน้าขงละสาละวินศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภูมิภาคลุมน้าขงละสาละวินศึกษา

วิทยาลัยมฮองสอน
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว฿นมิติศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว฿นมิติศรษฐกิจพอพียง

มร.ชม. 31

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารระหวางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชมุ ชนหงอชีย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาศรษฐกิจละทคนลยีชุมชน

หลักสูตรนานาชาติ

มร.ชม. 32

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีสารสนทศ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทพสตรี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรท. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรท. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

มรท. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21
22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา
ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มรท. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรท. 6

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

47

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

48

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

49

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

50

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

51

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

52

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

53

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

54

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

มรท. 8

ลาดับที่
55

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตรละการสอน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

คณะเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสานักงานอัตนมัติ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการสานักงานอัตนมัติ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์
มรท. 9

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

10

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

11

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

12

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

13

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยางละพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

มรท. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

14

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

17

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

18

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการปกครองทຌองถิไน

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

มรท. 14

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

มรท. 15

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

มรท. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยวละธุรกิจบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละธุรกิจบริการ

39

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

40

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

41

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

มรท. 17

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาศิลปกรรม
(ออกบบประยุกต์ศิลป์)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

มรท. 19

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

22

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรท. 20

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

24

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ

25

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

26

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางบริหารงานอุตสาหกรรม

27

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

28

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

มรท. 21

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

29

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

30

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

31

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

32

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการลขานุการ

33

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

34

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

35

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มรท. 22

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

36

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

37

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

38

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

39

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

41

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการละการประมินครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

42

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

43

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มรท. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางการประมง

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรท. 24

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปะประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

ทางการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

มรท. 25

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ชิงคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ชิงคอมพิวตอร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศทางสถิติ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศทางสถิติ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

มรท. 26

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรท. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ทางสิไงวดลຌอม
ทางสุขศึกษา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

มรท. 28

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการกีฬาละนันทนาการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการกีฬาละนันทนาการ

38

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรท. 29

หมายเหตุ

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ครงการบัณฑิตศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรธ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว

ทางจิตวิทยา

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชามัธยม
ปรกรมวิชาคณิตศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชาการศึกษา
ปรกรมวิชาคอมพิวตอร์ศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรธ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชามัธยม
ปรกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัไวเป

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชามัธยม
ปรกรมวิชาสังคมศึกษา

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

12

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

13

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรธ. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละประมินทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินทางการศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏยคีตศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยคีตศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

มรธ. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาพืไอการทองทีไยว สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาพืไอการทองทีไยว

มรธ. 5

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรธ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มรธ. 7

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชชา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ครงการบัณฑิตศึกษา
1

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการครงการละการประมินครงการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการละการประมินครงการ

มรธ. 8

หมายเหตุ

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สานักงานบัณฑิตศึกษา
หนวยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรละสรຌางครือขายการพัฒนาศักยภาพครูประจาการ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรน. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาละการสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการสงสริมสุขภาพ
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรน. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

9

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

12

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มรน. 3

หมายหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรน. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

12

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

มรน. 5

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

ดิมชืไอปรกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1
2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาซอฟวร์
การจัดการอาหาร

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางการพัฒนาซอฟวร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอาหาร

มรน. 6

หมายหตุ

ทางคอมพิวตอร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

มรน. 7

หมายหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอิลใกทรอนิกส์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรน. 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรคมนาคม

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบกษตรยัไงยืน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางระบบกษตรยัไงยืน

มรน. 9

หมายหตุ

ลาดับที่
25

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
วิศวกรรมทรัพยากรน้า

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า

สานักงานบัณฑิตศึกษา
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนา

หนวยวิจัยการพัฒนาหลักสูตรละสรຌางครือขายการพัฒนาศักยภาพครูประจาการ
1

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนานวัตกรรมการจัดการรียนรูຌ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมการจัดการรียนรูຌ

มรน. 10

หมายหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มร.นม. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวิจัยละประมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มร.นม. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

มร.นม. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางดนตรี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสตทัศนศึกษา
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสตทัศนศึกษา
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มร.นม. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

มร.นม. 5

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร.นม. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

39

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

40

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

41

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

42

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาการศึกษา

ทางจิตวิทยา

43

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสตทัศนศึกษา
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

44

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

45

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาวะผูຌนาทางการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผูຌนาทางการบริหารการศึกษา

มร.นม. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

มร.นม. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีออกบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

มร.นม. 9

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

14

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา

15

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละทรคมนาคม

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชาออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.นม. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

5

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มร.นม. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลปะละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลปะละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

ดิมชืไอปรกรมวิชาภาษาจีน

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

ดิมชืไอปรกรมวิชาภาษาญีไปุຆน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มร.นม. 12

ลาดับที่
18
19

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษป็นภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

24

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน

มร.นม. 13

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

6
7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

มร.นม. 14

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชานิทศศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

ทางธุรกิจบริการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการรงรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรม

ดิมชืไอปรกรมวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

ดิมชืไอปรกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การตลาด)

มร.นม. 15

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปรกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

18

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
ดิมชืไอปรกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.นม. 16

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

มร.นม. 17

ดิมชืไอปรกรมวิชาคมี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการสัตวพทย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวพทย์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มร.นม. 18

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาทคนลยีสารสนทศ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายละการกีฬา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

ทางสุขศึกษา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

มร.นม. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

26

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละทคนลยีการสอน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละทคนลยีการสอน

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางระบบสารสนทศภูมิศาสตร์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

มร.นม. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีการจัดการสิไงวดลຌอม

มร.นม. 21

หมายเหตุ

มี 5 กลุมวิชา
1. ทคนลยีสารสนทศธุรกิจ
2. วิทยาการสารสนทศ
3. วิศวกรรมซอฟต์วร์
4. ทคนลยีสืไอสารเรຌสายละระบบ
ครือขาย
5. ทคนลยีมัลติมีดีย

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรนศ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มรนศ. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
9
10

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คอมพิวตอร์ศึกษา
คอมพิวตอร์ศึกษา

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

ทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

ทางคอมพิวตอร์

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

มรนศ. 3

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรนศ. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

31

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรนศ. 5

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

33

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

34

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารนวัตกรรมพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารนวัตกรรมพืไอการพัฒนา

35

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตรละการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาหลักสูตรละการรียนการสอน

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

37

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

38

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารนวัตกรรมพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารนวัตกรรมพืไอการพัฒนา

39

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

มรนศ. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

มรนศ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรนศ. 8

ทางการบริหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

ดิมชืไอปรกรมวิชาศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี (ดนตรีสากล)

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

ทางดนตรีสากล

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

มรนศ. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการสดง
ทางนาฏศิลป์ละการสดง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรนศ. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษาพืไอการทองทีไยว

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษาพืไอการทองทีไยว

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยคดีศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยคดีศึกษา

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

มรนศ. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศรษฐศาสตร์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

5

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิทศศาสตร์

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรนศ. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนศ. 13

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

18

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

19

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา

ทางนิทศศาสตร์

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

ทางนิทศศาสตร์

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาวารสารศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์

ทางนิทศศาสตร์

22
23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มรนศ. 14

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
สาขาวิชานิทศศาสตร์
ขนงวิชาวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์
ทางนิทศศาสตร์

25

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรนศ. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรนศ. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

มรนศ. 17

หมายเหตุ

มี 4 กลุมวิชา คือ
1. กลุมวิชาพัฒนาผลิตกรรมชีวภาพ
2. กลุมวิชาพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้า
3. กลุมวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
4. กลุมวิชาพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรนศ. 18

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาหารละภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารละภชนาการ
ทางภชนาการ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรนศ. 19

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตรละทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรนว. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางอาหาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

มรนว. 3

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

ทางดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มรนว. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนว. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศส

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาฝรัไงศส

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรนว. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี 8 วิชาอก
1. การศึกษาปฐมวัย
2. พลศึกษา
3. ภาษาเทย
4. ภาษาอังกฤษ
5. คอมพิวตอร์ศึกษา
6. สังคมศึกษา
7. คณิตศาสตร์
8. วิทยาศาสตร์

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

39

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

40

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

41

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

42

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

43

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

45

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

46

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

47

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

48

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรนว. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

49

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

50

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

51

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการคุณภาพ

52

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการหลักสูตรละการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการหลักสูตรละการรียนรูຌ

53

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

54

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

55

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

56

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มรนว. 9

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาหลักสูตรละการสอน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

57

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

58

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

59

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

60

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

61

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

62

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการการศึกษาละการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการศึกษาละการรียนรูຌ

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตรละเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

มรนว. 10

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการยาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวรักษ์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวรักษ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มรนว. 13

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยางละพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยางละพอลิมอร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

มรนว. 14

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลังงาน

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

37

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

38

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

มรนว. 15

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปรกรมวิชาออกบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

39

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เฟฟງาสืไอสาร

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງาสืไอสาร

40

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງาอุตสาหกรรม

41

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการการกษตร

หมายเหตุ
ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชาทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 16

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 17

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

12

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประยุกต์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

17

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

18

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรนว. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

20

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

21

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

22

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

23

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรนว. 19

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

29

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารนิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

30

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

31

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

32

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

มรนว. 20

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

34

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

35

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ
ทางภาษาเทย

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ
ทางภาษาฝรัไงศส

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรนว. 21

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

41

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

42

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาจีน

43

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศพืไอการพัฒนา

44

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

45

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

มรนว. 22

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

46

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

47

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

48

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

49

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

50

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

51

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษา

52

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยศึกษาพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษาพืไอการพัฒนา

มรนว. 23

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

53

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

54

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

55

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรนว. 24

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

6

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มรนว. 25

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

15

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

16

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

18

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มรนว. 26

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอสาขาวิชาการบัญชี

ดิมชืไอปรกรมวิชาศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ลาดับที่
21

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารธุรกิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

มรนว. 27

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรนว. 28

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์อุตสาหกรรม
ทางฟຂสิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

มรนว. 29

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

มรนว. 30

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สารสนทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสารสนทศภูมิศาสตร์

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

มรนว. 31

หมายเหตุ
ดิมชืไอปรกรมวิชาคหกรรมทัไวเป

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมเดใจเจຌาพระยา
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มบส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษาละการจัดการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาละการจัดการศึกษา

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มบส. 2

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา

ดิมชืไอปรกรมวิชาจิตวิทยาละ
การนะนว

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาละการนะนว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มบส. 3

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

ดิมชืไอปรกรมวิชาภาษาเทย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มบส. 4

ดิมชืไอปรกรมวิชาทคนลยีละ
นวัตกรรมการศึกษา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

28

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

29

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

30

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

มบส. 5

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละการสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

32

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

33

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มบส. 6

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีเทย

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทยพืไอการอาชีพ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย
ทางดนตรีเทยพืไอการอาชีพ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอิสลามศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอิสลามศึกษา

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการสดง
ทางนาฏศิลป์ละการสดง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

มบส. 7

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชานาฏศิลป์ละการละคร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณรักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณรักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มบส. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางศิลปกรรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

มบส. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อชียตะวันออกฉียง฿ตຌศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอชียตะวันออกฉียง฿ตຌศึกษา

28

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณรักษ์ศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณรักษ์ศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

30

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

31

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

มบส. 10

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

34

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์ละปฏิบตั ิการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละปฏิบตั ิการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มบส. 11

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การป็นผูຌประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการป็นผูຌประกอบการ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยวละอุตสาหกรรม
บริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยวละอุตสาหกรรมบริการ

มบส. 12

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
12

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เมระบุสาขาวิชาอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาการพทย์ผนเทยบัณฑิต

การพทย์ผนเทย

สาขาวิชาการพทย์ผนเทย
ทางการพทย์ผนเทย

มบส. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหการ

8

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวชิงนิวศ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวชิงนิวศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มบส. 14

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี
ทางคมีอุตสาหกรรม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการพทย์

สาขาวิชาทคนิคการพทย์
ทางทคนิคการพทย์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

มบส. 15

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ขนงจุลชีววิทยา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์ละสารสนทศ
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์ละสารสนทศ
อุตสาหกรรม

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มบส. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอสาขาวิชาฟຂสิกส์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ทางสิไงวดลຌอม

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพ)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพ

ทางสุขศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

ทางสุขศึกษา

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

33

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

มบส. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

36

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการ

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງาครืไองกลการผลิต

41

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มบส. 18

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

42

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมละทคนลยี

43

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

44

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารวิทยาศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการนวัตกรรมละทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการนวัตกรรมละทคนลยี

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
มบส. 19

ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการทคนลยี

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ.บร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏยศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏยศิลป์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.บร. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มรภ.บร. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยียธา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

มรภ.บร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมเฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีวศิ วกรรมเฟฟງา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกบบ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

มรภ.บร. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศิลปะละการออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพิวตอร์ศิลปะละการออกบบ

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.บร. 6

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาสารสนทศศาสตร์

ปัจจุบนั ชืไอสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
ละสารสนทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

การสืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารมวลชน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยวละรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละรงรม

5

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

6

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มรภ.บร. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงทอ

มรภ.บร. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรภ.บร. 9

หมายเหตุ

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการฝຄกหัดครู
วิทยาลัยพุทธศาสตร์ละปรัชญา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ.พน. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมการผลิต

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหการ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์
ทางซรามิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

มรภ.พน. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกบบผังชุมชน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางการออกบบผังชุมชน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย

มรภ.พน. 3

ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ
ทางภาษาฝรัไงศส

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.พน. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

17

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรภ.พน. 5

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารภาษาอังกฤษพืไองานอาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสืไอสารภาษาอังกฤษพืไองานอาชีพ

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พน. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการลขานุการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจบริการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พน. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

16

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการสืไอสารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการสืไอสารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรภ.พน. 8

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการการกษตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการสุขภาพ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีภมู ิศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

มรภ.พน. 9

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มรภ.พน. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา
ทางสิไงวดลຌอม

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรภ.พน. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตศึกษา

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการรียนรูຌ

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

5

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

7

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

8

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรภ.พน. 12

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

10

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการครงการละการประมินครงการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการครงการละการประมินครงการ

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

12

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจ

13

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาลัยการฝຄกหัดครู
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

มรภ.พน. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

มรภ.พน. 14

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมกับคณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มรภ.พน. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชางอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.พน. 16

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิจัยละประมินการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอิสลามศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

ดิมชืไอปรกรมวิชาการฝຄกละการจัดการ
กีฬา

มรภ.พน. 17

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

33

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการปฐมวัยศึกษา

37

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการรียนรูຌ

38

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

39

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

40

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มรภ.พน. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

41

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

42

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ
ทางจิตวิทยา

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาการปรึกษา
ทางจิตวิทยา

วิทยาลัยพุทธศาสตร์ละปรัชญา
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพระพุทธศาสนา

มรภ.พน. 19

หมายเหตุ

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะทคนลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตศึกษา
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรอย. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษละการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษละการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรอย. 2

ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

11
12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา
ดนตรีศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

ทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

มรอย. 3

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปนาฏดุริยางค์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปนาฏดุริยางค์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

มรอย. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการการรียนรูຌ

26

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรอย. 5

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การปกครองทຌองถิไน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์การละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์การละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรอย. 6

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

ทางการบริหาร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรอย. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

20

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหาร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

มรอย. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สารสนทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางสารสนทศทางธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มรอย. 9

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์
มรอย. 10

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรอย. 11

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยละความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยละความปลอดภัย

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

มรอย. 12

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

บัณฑิตศึกษา
1

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการรียนรูຌ

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเปละการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเปละการตลาด

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

มรอย. 13

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตรละอาหาร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรพส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรพส. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรพส. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

21

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินผลการศึกษา

22

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจัยละพัฒนาทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาการศึกษา

มรพส. 4

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตรละอาหาร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกษตรละอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกษตรละอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรพส. 5

ดิมชืไอสาขาวิชาสัตวบาล

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรพส. 6

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการผลิต
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรพส. 7

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลจิสติกส์

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรพส. 8

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชาดนตรี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี
ขนงดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย

ทางดนตรี

ดนตรี
ขนงดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

ทางดนตรี

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการฆษณา

ทางนิทศศาสตร์

9
10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มรพส. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์
ทางนิทศศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการภาพนิไงภาพยนตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการภาพนิไงภาพยนตร์
ทางนิทศศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาวารสารศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการจัดการสารนิทศ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการจัดการสารนิทศ
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มรพส. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการบริการสารนิทศ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการบริการสารนิทศ
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณรักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์
ขนงวิชาการบริหารหຌองสมุด

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางการบริหารหຌองสมุด
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

มรพส. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป
ทางการบริหารธุรกิจ

มรพส. 12

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มรพส. 13

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
สาขาวิชานิทศศาสตร์
ขนงวิชาวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ทางนิทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์ ขนงวิชาสืไอสารการกีฬา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์
ทางสืไอสารการกีฬา

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรพส. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจการบริการงาน฿นสานักงาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจการบริการงาน฿นสานักงาน

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจบริการทัไวเป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจบริการทัไวเป

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจรຌานอาหารละภัตตาคาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจรຌานอาหารละภัตตาคาร

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจรงรม

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการประยุกต์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ
ทางการจัดการประยุกต์

มรพส. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

มรพส. 16

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดิมชืไอปรกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรพส. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การสงสริมสุขภาพดใก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก
ทางสุขศึกษา

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

มรพส. 18

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

20

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางทคนลยีละการจัดการสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรพส. 19

หมายเหตุ

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีสารสนทศ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ.พบ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

มรภ.พบ. 2

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางจิตวิทยา
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา ทางดนตรี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรมดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรมดนตรี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.พบ. 3

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 1 ปีตอจากปริญญาตรี

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 1 ปีตอจากปริญญาตรี

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ปีตอจากปริญญาตรี

22

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

23

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

24

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 4

ลาดับที่
25

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตรละการสอน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

อนุปริญญา

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญา

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์ (ทัไวเป)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์ทัไวเป

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์ (สัตวบาล)

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มรภ.พบ. 5

ทางการประมง
มี 3 ขนงวิชา คือ
1. ทคนลยีการกษตร
2. ทคนลยีการผลิตพืช
3. การจัดการกษตรพืไอการทองทีไยว

ทางสัตวบาล

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.พบ. 6

ลาดับที่
14

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

กษตรละอุตสาหกรรมกษตรพืไอการพัฒนา สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรละอุตสาหกรรมกษตรพืไอการพัฒนา

คณะเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ความมัไนคงคอมพิวตอร์ละครือขาย

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางความมัไนคงคอมพิวตอร์ละครือขาย
ทางคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ประยุกต์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์สานักงาน

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์สานักงาน

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

มรภ.พบ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละยุทธศาสตร์สารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีละยุทธศาสตร์สารสนทศ

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศคุณภาพ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศคุณภาพ

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญา

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญา

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญา

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญา

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์อิลใกทรอนิกส์
มรภ.พบ. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 9

ลาดับที่
15

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการทคนลยี

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มรภ.พบ. 10

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาละการจัดการอุตสาหกรรม
การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการพัฒนาละการจัดการอุตสาหกรรม
การทองทีไยว

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.พบ. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางออกบบนิทศศิลป์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม
ขนงวิชาออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์ละบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจทองทีไยว

มรภ.พบ. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว
ขนงวิชาธุรกิจรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว
ทางธุรกิจรงรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะละการออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะละการออกบบ
ทางการออกบบ

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาละการจัดการอุตสาหกรรม
ทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการพัฒนาละการจัดการอุตสาหกรรม
การทองทีไยว

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

25

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

มรภ.พบ. 13

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธุรกิจ

มรภ.พบ. 14

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
ทางการบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรภ.พบ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ละคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

มรภ.พบ. 16

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละระบบสารสนทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละระบบสารสนทศ
ทางคณิตศาสตร์
ทางระบบสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยา

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสิไงวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรภ.พบ. 17

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์ละการบริการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์ละการบริการ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

มรภ.พบ. 18

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรภ.พบ. 19

หมายเหตุ

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรพช. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มรพช. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกบบ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารการปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มรพช. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

7

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

มรพช. 4

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ดนตรีสากล

ผลการรับรอง
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

ดิมชืไอปรกรมวิชาดนตรี
ทางดนตรี

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

15

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรพช. 5

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

5

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

6

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มรพช. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรพช. 7

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรพช. 8

หมายเหตุ

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกใต
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

ทางคอมพิวตอร์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ. 2

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิชาชีพครู

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการพืชสวนประดับ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการพืชสวนประดับ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มรภ. 3

ดิมชืไอปรกรมวิชาการพาะลี้ยงสัตว์น้า

ลาดับที่
2

3

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการออกบบ

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

มรภ. 4

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการจัดการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการจัดการสดง

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

มรภ. 5

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทองทีไยวละบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการประชุมละนิทรรศการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการประชุมละนิทรรศการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

6

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทองทีไยวละบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยวละบริการ

มรภ. 6

หลักสูตรนานาชาติ

ดิมชืไอขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานสถาปัตยกรรม

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยีอุตสาหกรรม

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอินตอร์นใต

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีอินตอร์นใต
ทางคอมพิวตอร์

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

มรภ. 7

ดิมชืไอปรกรมคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอม
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสรຌางสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารวิทยาศาสตร์

มรภ. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การสรຌางสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ทางคมี

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

มรภ. 9

หมายเหตุ

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มีคณะวิชาทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะทคนลยีสารสนทศ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี วิทยาลัยกฎหมายละการปกครอง
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญาหรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรม. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรม. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาละการจัดการกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการจัดการกีฬา
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรม. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

19

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

21

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

22

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา
ทางคณิตศาสตร์

มรม. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

24

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีละสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

25

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

26

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลทางการศึกษา

27

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

28

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

29

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

30

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารจัดการการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารจัดการการศึกษา

มรม. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

หลักสูตรละการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการรียนการสอน

32

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การวิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละประมินผลการศึกษา

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตรศึกษา

34

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพยาบาลสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพยาบาลสัตว์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการสัตวพทย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

มรม. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง
ทางทคนลยีการพาะลี้ยงสัตว์น้า

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองจักรกลกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศการกษตร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางบริหารธุรกิจกษตร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรม. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดียละอนิมชัไน

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีสารสนทศภูมิศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรม. 8

ทางการบริหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การปกครองทຌองถิไน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มรม. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

มรม. 10

หมายเหตุ

หลักสูตรรวมกับ Vinh University
สาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

20

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ

21

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

บรรณารักษ์ศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

มรม. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่
26

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

5

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรม. 12

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารธุรกิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มรม. 13

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์ออกบบผลิตภัณฑ์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรม. 14

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

มรม. 15

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครือขายคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครือขายคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีศึกษา
ทางคมี

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการศึกษา

วิทยาลัยกฎหมายละการปกครอง
1

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

มรม. 16

หมายเหตุ

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีคณะวิชาทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ทคนลยีละการกษตร คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรย. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาศึกษาศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา
มรย. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรย. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มรย. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

24

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

26

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

27

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนอิสลามศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนอิสลามศึกษา

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มรย. 5

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

4

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางการบริหาร

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน ทางพัฒนาสังคม

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มรย. 6

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

มรย. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวิชานิทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มรย. 8

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์เทคนลยีละการเกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรย. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

ดิมชืไอปรกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรย. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
ขนงวิชาการฝຄกละการจัดการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงวดลຌอมกับการพัฒนา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมกับการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ทางสิไงวดลຌอม

มรย. 11

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า

ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรย. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขนงวิชาการสงสริมสุขภาพดใก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

มรย. 13

ทางสุขศึกษา

หมายเหตุ

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด
มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยนิติศาสตร์ละรัฐศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

ม.รอ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดนตรี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

ม.รอ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมายหตุ

ทางการบริหาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

ม.รอ. 3

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.รอ. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.รอ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

ม.รอ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງา

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

28

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

29

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

30

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาการฝຄกละการจัดการ
กีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

31

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

ม.รอ. 7

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

32

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

33

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

34

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

38

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

39

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

ม.รอ. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

40

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

41

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

42

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

43

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ม.รอ. 9

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

วิทยาลัยการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการรงรมละการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

วิทยาลัยการศึกษา
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาละการจัดการกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละการจัดการกีฬา
ทางพลศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

ม.รอ. 10

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยนิตศิ าสตร์ละรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

ม.รอ. 11

หมายหตุ

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรร. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยาละการนะนว
ทางจิตวิทยา

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา

มรร. 3

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางดนตรี
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรม
การศึกษา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มรร. 4

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

30

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรร. 5

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
31

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

การสอนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการออกบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีการออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มรร. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีออกบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกลยานยนต์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางวิศวกรรมครืไองกลยานยนต์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางวิศวกรรมเฟฟງา

มรร. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

มรร. 8

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

7

8

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ทางการบริหาร

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

มรร. 9

หมายเหตุ

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏดุริยางคศิลป์เทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏดุริยางคศิลป์เทย
ทางนาฏดุริยางคศิลป์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม
มรร. 10

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาเทย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ดิมชืไอปรกรมวิชาบริหารธุรกิจ

มรร. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

มรร. 12

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

18

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การอาหารละธุรกิจบริการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหารละธุรกิจบริการ

มรร. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

มรร. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

มรร. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขนงวิชาการสงสริมสุขภาพดใก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

22

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

มรร. 16

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

4

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

7

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการสุขภาพ

มรร. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการพืไอการพัฒนา

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการศึกษาพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

มรร. 18

หมายเหตุ

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรมละอัญมณีศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะอัญมณีศาสตร์ละประยุกต์ศิลป์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราเพพรรณี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรรพ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มรรพ. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางดนตรี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรรพ. 3

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มรรพ. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

24

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

25

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

มรรพ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศการกษตร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรมละอัญมณีศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อัญมณีศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางอัญมณีศาสตร์

มรรพ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 6 ขนงวิชา
1. ทคนลยีกอสรຌาง
2. ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. ทคนลยีการผลิต
4. ทคนลยีครืไองกล
5. ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม
6. ทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มี 4 วิชาอก
1. ทคนลยีกอสรຌาง
2. ทคนลยีการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ทคนลยีการจัดการผลิต
4. ทคนลยีคอมพิวตอร์ครืไองกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มรรพ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลจิสติกส์ละการจัดการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนทศละการสืไอสาร

9

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการงานวิศวกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

หมายเหตุ

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มรรพ. 8

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
2

3

4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการการคลัง

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

ดิมชืไอปรกรมวิชาพัฒนาชุมชน
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรรพ. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

มรรพ. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ละเทคนลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครือขายคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีครือขายคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

มรรพ. 11

ดิมชืไอปรกรมวิชาบริหารธุรกิจ
(การงินการธนาคาร)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

มรรพ. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

14

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

15

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรรพ. 13

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม

ปลีไยนชืไอป็นปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิสารสนทศ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรรพ. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะอัญมณีศาสตร์ละประยุกต์ศิลป์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกบบ

มรรพ. 15

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มร.ลป. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรกรรม

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มร.ลป. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มร.ลป. 3

ทางคอมพิวตอร์

ทางดนตรี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มร.ลป. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

28

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

29

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

ทางศึกษาศาสตร์

30

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

31

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดประมินละวิจัยทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดประมินละวิจัยทางการศึกษา

32

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มร.ลป. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมละสืไอสารการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการสงสริมละสืไอสารการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละการจัดการหลังการกใบกีไยว

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีละการจัดการหลังการกใบกีไยว

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

มร.ลป. 6

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.ลป. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์วร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์วร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางสหวิทยาการอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

มร.ลป. 8

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มร.ลป. 9

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยละการสืไอสารทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยละการสืไอสารทางธุรกิจ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

มร.ลป. 10

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

22

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารละพัฒนาประชาคมมืองละ
ชนบท

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารละพัฒนาประชาคมมืองละชนบท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

มร.ลป. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มร.ลป. 12

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

9

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

12

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

13

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

มร.ลป. 13

หมายเหตุ
ดิมชืไอปรกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
(คอมพิวตอร์ธรุ กิจ)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มร.ลป. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

10

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์
ทางคมี

ดิมชืไอปรกรมวิชาคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

ทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

มร.ลป. 15

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมอาหารละบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมอาหารละบริการ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

มร.ลป. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลย มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาทหรือทียบทา

มรล. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมละทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมละทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีละนวัตกรรม
การศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรล. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอสาขาวิชาฟຂสิกส์

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

15

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรล. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีวศิ วกรรมการผลิต
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

มรล. 4

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
2

3

4

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการการคลัง

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดิจิตอลอาร์ตส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางดิจิทลั อาร์ตส์

มรล. 5

หมายเหตุ

หลักสูตร 4ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยศิลป์

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

มรล. 6

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ละ
สารนิทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไออาชีพ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยพืไออาชีพ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

21

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรล. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษศึกษา

23

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

24

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารมวลชน

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรล. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวละการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวละการรงรม

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

มรล. 9

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

มรล. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางทคนลยีการอาหาร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรล. 11

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
การอาหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา-การฝຄกละการจัดการกีฬา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ทางสิไงวดลຌอม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

มรล. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาหารละภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางอาหารละภชนาการ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

24

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การสรຌางสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

มรล. 13

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการละการประมินครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการละการประมินครงการ

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เทยศึกษาพืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทยศึกษาพืไอการพัฒนา

5

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

มรล. 14

หมายเหตุ

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์฿นพระบรมราชูปถัมภ์
มีคณะวิชาทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์฿นพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรว. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปี ละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรว. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

12

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

14

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

15

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรว. 3

ลาดับที่
16

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หลักสูตรละการสอน

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

มรว. 4

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการกษตร

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรว. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อิลใกทรอนิกส์สืไอสารละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์สืไอสารละคอมพิวตอร์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุมละหุนยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมระบบควบคุมละหุนยนต์

มรว. 6

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

มรว. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางดนตรี

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

มรว. 8

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอนวัตกรรมการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยพืไอนวัตกรรมการสืไอสาร

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง
ทางการสดง

มรว. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรว. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจคຌาปลีก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจคຌาปลีก

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ละซัพพลายชน

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรว. 11

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

19

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มรว. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการบิน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการบิน

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองทีไยว

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

25

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

26

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

มรว. 13

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

มรว. 14

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

มรว. 15

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีพอลิมอร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรว. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา
ทางสิไงวดลຌอม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริการ฿นอุตสาหกรรมการบิน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการบริการ฿นอุตสาหกรรมการบิน

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความขัดยຌงบบบูรณาการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความขัดยຌงบบบูรณาการ

มรว. 17

หมายเหตุ

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มีคณะวิชาทั้งหมด 1 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
4. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรภ.ศก. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.ศก. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

มรภ.ศก. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา
ขนงวิชาการนิทศการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา
ขนงวิชาการบริหารรงรียน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา
ขนงวิชาการวางผนละการพัฒนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.ศก. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาครืไองปั้นดินผา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางครืไองปั้นดินผา
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาครืไองปั้นดินผา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานเฟฟງาอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานเมຌละงานกอสรຌาง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานยนต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานลหะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.ศก. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาออกบบ-ขียนบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์
ทางออกบบ-ขียนบบ

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาออกบบ-ขียนบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

34

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานเฟฟງาอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

35

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานเมຌละงานกอสรຌาง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

36

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานยนต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

37

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชางานลหะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

38

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์
ขนงวิชาศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.ศก. 6

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

39

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
มี 3 ขนงวิชา คือ
ทางตามขนงวิชาทีไปรากฏ฿น฿บสดงผลการศึกษา 1. ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

40

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

41

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

42

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

43

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

44

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

45

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
ทางการบริหารธุรกิจ

มรภ.ศก. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

46

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

47

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารธุรกิจ

48

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

49

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

50

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

51

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

52

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

มรภ.ศก. 8

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบริหารธุรกิจ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

53

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจการงินละการธนาคาร

54

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

55

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

56

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางการวิคราะห์ชิงปริมาณทางธุรกิจ

57

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจการกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจการกษตร

มรภ.ศก. 9

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

58

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

59

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

60

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

61

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

62

63

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มรภ.ศก. 10

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

64

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

65

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

66

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

67

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

68

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ซรามิกส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ซรามิกส์

69

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์

มรภ.ศก. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

70

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

71

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ฟอร์นิจอร์

72

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์ลหะ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์ลหะ

73

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนงวิชาออกบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม

มรภ.ศก. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

74

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

75

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

76

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

77

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ขนงวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์อุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

78

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

79

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
ขนงวิชาทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

80

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

81

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.ศก. 13

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

82

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

83

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์
ขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ

ทางนิทศศาสตร์

84

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

85

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

86

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

87

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
มี 2 ขนงวิชา คือ
ทางตามขนงวิชาทีไปรากฏ฿น฿บสดงผลการศึกษา 1. ขนงวิชาการพัฒนาชุมชน
2. ขนงวิชาสหวิทยาการพืไอการพัฒนา
ทຌองถิไน

88

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร

มรภ.ศก. 14

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

89

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

90

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาสังคม
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

91

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

92

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

93

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

94

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

95

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มรภ.ศก. 15

หมายเหตุ

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรสน. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาละการนะนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาละการนะนว

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

มรสน. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมละคอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมละคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาละวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาละวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรสน. 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ละทคนลยี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ละทคนลยี

33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

34

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

35

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยละพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวิจัยละพัฒนาการศึกษา

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรสน. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการสัตวพทย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวพทย์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การบริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานกอสรຌาง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรสน. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรสน. 9

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ
ทางออกบบพาณิชยศิลป์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการมืองการปกครอง

มรสน. 10

ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มรสน. 11

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

22

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

23
24

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

หมายเหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสานักงาน

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรสน. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

3

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์สหกรณ์

10

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

มรสน. 13

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
11

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

หมายเหตุ
ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรสน. 14

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

มรสน. 15

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิชาคณิตศาสตร์

ดิมชืไอสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

มรสน. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่
22

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการสารสนทศละทคนลยี

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางวิทยาการสารสนทศละทคนลยี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารการพัฒนา

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารละพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารละพัฒนาการศึกษา

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยหลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยหลักสูตรละการสอน

มรสน. 17

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีคณะวิชาทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มรภ.สข.1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.สข.2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.สข.3

หมายเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

24

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มรภ.สข.4

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

26

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

หมายเหตุ

คณะเทคนลยีการเกษตร
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

มรภ.สข.5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีการกษตร

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการ

มรภ.สข.6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

5

6

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มรภ.สข.7

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอมัคคุทศน์ละการทองทีไยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางสังคมศาสตร์พืไอมัคคุทศน์ละการทองทีไยว

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

มรภ.สข.8

หมายเหตุ

ปัจจุบนั ปลีไยนป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

2

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

มรภ.สข.9

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

14

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

มรภ.สข.10

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ละคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ละคอมพิวตอร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียางละพอลิมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยียางละพอลิมอร์

มรภ.สข.11

หมายเหตุ

มี 4 ขนงวิชา คือ
1. ขนงวิชาคณิตศาสตร์
2. ขนงวิชาสถิติประยุกต์
3. ขนงวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์
4. ขนงวิชาทคนลยีสารสนทศ

ดิมชืไอสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มรภ.สข.12

หมายเหตุ

ดิมชืไอปรกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(การสงสริมสุขภาพดใก)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางสุขศึกษา
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปรกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
(อนุปริญญา) ละปรกรมวิชาสาธารณสุข
ชุมชน (หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี)

19

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

มรภ.สข.13

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีเทย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีเทย
ทางดนตรี

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

นาฏยรังสรรค์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏยรังสรรค์

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์ละการละคร

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรภ.สข.14

หมายเหตุ

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ออกบบประยุกต์ศิลป์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

มรภ.สข.15

หมายเหตุ

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มสด. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มสด. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

12

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

มสด. 3

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการทองทีไยว

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจการรงรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการรงรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางภาพพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการพิมพ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบนิทศศิลป์
ทางการออกบบ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มสด. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ออกบบพาณิชยศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบพาณิชยศิลป์
ทางการออกบบ

11

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

12

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

13

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางการบริหาร

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกบบฟชัไน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบฟชัไนละสิไงทอ
ทางการออกบบ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกบบสืไอสิไงพิมพ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการออกบบสืไอสิไงพิมพ์
ทางการออกบบ

มสด. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมละองค์การ

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารนิทศศาสตร์

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารั
กษศาสตร์
ละสารนิทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษา
วรรณคดี
ทางภาษาเทย

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรัไงศส
ทางภาษาฝรัไงศสธุรกิจ

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มสด. 6

ทางการบริหาร

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

25

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

27

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

28

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

29

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษ

30

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มสด. 7

ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

3

อนุปริญญาการบริหารธุรกิจ

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

4

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

วารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ละการประชาสัมพันธ์

5

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางศิลปะการสืไอสารละการฆษณา

6

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการกอล์ฟ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการกอล์ฟ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มสด. 8

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การออกบบงานสดงละนิทรรศการ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบงานสดงละนิทรรศการ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยวละการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยวละการบริการ

17

ปริญญานิทศศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิทศศาสตร์

มสด. 9

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการบริการ

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการอาหาร

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ผຌาละครืไองตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาละครืไองตงกาย

มสด. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

7

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

8

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการสิไงวดลຌอมมืองละอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงวดลຌอมมืองละอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

มสด. 11

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาการความปลอดภัย

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกละการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางการฝຄกละการจัดการกีฬา

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ครืไองสาอาง

มสด. 12

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

มสด. 13

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

27

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนคณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญานิทศศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารธุรกิจบริการ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารธุรกิจบริการ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการทองทีไยว

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มสด. 14

มี 4 กลุมคือ กลุมการจัดการทัไวเป
กลุมการตลาด พิไมกลุมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ละ กลุมการจัดการสืไอสารการตลาด

ลาดับที่
6

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการความรูຌ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความรูຌ

8

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสุขภาพภาครัฐละภาคอกชน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการสุขภาพภาครัฐละภาคอกชน

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาวะผูຌนาชิงยุทธศาสตร์ความป็นลิศ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางภาวะผูຌนาชิงยุทธศาสตร์ความป็นลิศ

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมละ
สังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมละสังคม

11

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

นยบายละการบริหารสังคม

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนยบายละการบริหารสังคม
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

12

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษาพิศษ

มสด. 15

หมายเหตุ

รวมกับสถาบันนยบายพัฒนาสังคมละ
ศรษฐกิจ

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรภ.สส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษานอกระบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษานอกระบบ

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

มรภ.สส. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางดนตรี

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีละนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

มรภ.สส. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมละทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมละทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

บริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางบริหารการศึกษา

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ประวัติศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางประวัติศาสตร์

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พระพุทธศาสนา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพระพุทธศาสนา

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาจีน

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

มรภ.สส. 4

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปหัตถกรรม

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

มรภ.สส. 5

หมายเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

32

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

33

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

35

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

36

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

37

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการจัดการคุณภาพ

38

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

39

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

มรภ.สส. 6

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่
40

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

นวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษา

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอาคาร

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอาคาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรอาคาร

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดิมชืไอสาขาวิชาการจัดการอาคาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การออกบบตกตงภาย฿นละนิทรรศการ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบตกตงภาย฿นละนิทรรศการ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีความปลอดภัยละอาชีวอนามัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีความปลอดภัยละอาชีวอนามัย

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์พืไองานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์พืไองานสถาปัตยกรรม

มรภ.สส. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีเฟฟງาอุตสาหกรรม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบกราฟຂกละมัลติมีดีย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบกราฟຂกละมัลติมีดีย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกบบผลิตภัณฑ์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบสิไงพิมพ์ละบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบสิไงพิมพ์ละบรรจุภณ
ั ฑ์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

มรภ.สส. 8

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์ละภูมิสารสนทศ
ทางภูมิศาสตร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทางวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทางวัฒนธรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการนวัตกรรมสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการจัดการนวัตกรรมสังคม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการรงรมละธุรกิจทีไพกั

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการรงรมละธุรกิจทีไพกั
มรภ.สส. 9

ดิมชืไอปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการสารสนทศ

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ละการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์ละการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์ละสารสนทศศาสตร์

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรภ.สส. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ดิมชืไอปรกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ทางการบริหาร

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

20

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารปรัชญาศรษฐกิจพอพียง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

21

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการปกครองทຌองถิไน

มรภ.สส. 11

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

ลาดับที่
22

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการความมัไนคงปลอดภัย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความมัไนคงปลอดภัย

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

การฆษณาละสืไอสารการตลาด

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการฆษณาละสืไอสารการตลาด

2

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

การพรภาพละสียงผานสืไอ฿หม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการพรภาพละสียงผานสืไอ฿หม

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

ภาพคลืไอนเหวละสืไอผสม

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางภาพคลืไอนเหวละสืไอผสม

5

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

วารสารสนทศ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวารสารสนทศ

6

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

วิทยุกระจายสียง

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายสียง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

มรภ.สส. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประกอบการธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกอบการธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจระหวางประทศ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

15

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มรภ.สส. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

17

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นวัตกรรมธุรกิจผูຌประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางนวัตกรรมธุรกิจผูຌประกอบการ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

2

ปริญญาการพทย์ผนเทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

การพทย์ผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์
ทางการพทย์ผนเทยประยุกต์

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์สารสนทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์สารสนทศ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

มรภ.สส. 14

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดิมชืไอสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ทางจุลชีววิทยา

ทางชีววิทยา

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์

มรภ.สส. 15

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

มรภ.สส. 16

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพละความงาม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพละความงาม

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติประยุกต์
ทางสถิติ

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

25

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มรภ.สส. 17

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

26

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางอุตสาหกรรมอาหารละการบริการ

27

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการคุณภาพ

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทคนลยี

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทคนลยี

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการละควบคุมมลพิษ

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางการจัดการละควบคุมมลพิษ

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนทศ

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรภ.สส. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางการออกบบ

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรกรมวิชาดนตรี

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปะการสดง

ทางดนตรี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการสดง

มรภ.สส. 19

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารทัไวเป

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารทัไวเป
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหาร
ทางการบริหารการพัฒนา

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางนวัตกรรมการจัดการ

มรภ.สส. 20

หมายเหตุ

ลาดับที่
8

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ภาษาศาสตร์

ผลการรับรอง
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการระบบสารสนทศพืไอธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการระบบสารสนทศพืไอธุรกิจ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์ชิงยุทธศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์ชิงยุทธศาสตร์

6

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มรภ.สส. 21

หมายเหตุ

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การจัดการคุณภาพ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการคุณภาพ

วิทยาลัยนานาชาติ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการรงรมละการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการรงรมละการทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจภัตตาคารละทีไพกั

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจภัตตาคารละทีไพกั

หลักสูตรนานาชาติ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตรนานาชาติ

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การสอนคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

มรภ.สส. 22

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยพยาบาลละสุขภาพ
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการบริการสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการจัดการบริการสุขภาพ

มรภ.สส. 23

หมายเหตุ

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มีคณะวิชาทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติการทองทีไยว
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
3. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
6. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

มรส. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรส. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ทางการบริหาร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

มรส. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทางวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการทางวัฒนธรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล

ดิมชืไอสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ทางดนตรี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ละสารนิทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยธุรกิจ

มรส. 4

หมายเหตุ

หลักสูตรรวมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดิมชืไอสาขาวิชาภาษาเทย
ทางภาษาเทย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยสาหรับชาวตางประทศ
ทางภาษาเทย

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มรส. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินละการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลจิสติกส์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มรส. 6

หลักสูตร 4 ปีละหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการงินละการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
ขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ ขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

14

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการจัดการงานคลัง

มรส. 7

ทางการบริหาร

ลาดับที่
15

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นิทศศาสตร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางครืไองกล

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟງา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟງา

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

มรส. 8

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีซรามิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีพาะลี้ยงสัตว์น้า

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีพาะลี้ยงสัตว์น้า
ทางการประมง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

มรส. 9

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์กษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์กษตร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม
ทางสิไงวดลຌอม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การสงสริมสุขภาพดใก) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

มรส. 10

หมายเหตุ

ดิมชืไอสาขาวิชากษตรศาสตร์

ทางสุขศึกษา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์
ทางออกบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มรส. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย

1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

3

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

5

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษพืไอวิชาการละ
งานอาชีพ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษพืไอวิชาการละงานอาชีพ

7

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

8

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

มรส. 12

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรละการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรละการสอน

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

11

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงวดลຌอมศึกษา

13

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

14

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

15

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ภาวะผูຌนาการจัดการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาวะผูຌนาการจัดการศึกษา

มรส. 13

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยนานาชาติการทองเทีย่ ว
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมทองทีไยวละ
การบริการระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมทองทีไยวละ
การบริการระหวางประทศ

มรส. 14

หมายเหตุ

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง โ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. หรืออนุปริญญาทีไมีหลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี
ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 1 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา
5. ปริญญาอก หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากปริญญาท หรือทียบทา

ม.รภ.สร. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางนาฏศิลป์

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.รภ.สร. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

ม.รภ.สร. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

18

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยละประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยละประมินผลการศึกษา

คณะเทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการผลิต

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละสารสนทศ

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละสารสนทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ม.รภ.สร. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

ม.รภ.สร. 5

ดิมชืไอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

ผลการรับรอง
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

ม.รภ.สร. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

ม.รภ.สร. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

3

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยพืไอพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางการวิจัยพืไอพัฒนาทຌองถิไน

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ความป็นผูຌนาละการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางความป็นผูຌนาละการบริหารการศึกษา

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ม.รภ.สร. 8

หมายเหตุ

