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1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาຌ นจอมบึง
มีคณะวิชาทัๅงหมด 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี วิทยาลัยมวยเทยศึกษาและการแพทย์แผนเทย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาຌ นจอมบึง มีดังนีๅ
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

มรมจ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะครุศาสตร์
1

อนุปริญญาครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคมี

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

มรมจ. 2

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

มรมจ. 3

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีและนวัตกรรม
การศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

มรมจ. 4

ทางดนตรี
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา-ทคนลยีผูຌสืไอขาวกีฬา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา-ทคนลยีผูຌสืไอขาวกีฬา
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

26

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

28

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตรทัไวเป

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

29

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรมจ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

31

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

32

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

33

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

34

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

35

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

36

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ฿นฐานะ
ภาษาตางประทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษ฿นฐานะภาษาตางประทศ
ทางภาษาอังกฤษ

37

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยและประมินผลการศึกษา

38

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

มรมจ. 6

หมายหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

มรมจ. 7

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปะการดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางศิลปะการดนตรี

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

มรมจ. 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

19

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสหวิทยาการพืไอการพัฒนาทຌองถิไนทางพัฒนา
ชุมชน

20

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา
ทางพัฒนาสังคม

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มรมจ. 9

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

3

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรมจ. 10

หมายหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

วิทยุกระจายสียงและวิทยุทรทัศน์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายสียงและวิทยุทรทัศน์

มรมจ. 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

19

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมายหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คมีปฏิบตั ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีปฏิบตั ิ
ทางคมี

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟ้า

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟ้า

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ลหะ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางลหะ

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรมจ. 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

อิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

7

ปริญญาการแพทย์แผนเทยบัณฑิต

การแพทย์แผนเทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิต

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการผลิต

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีเฟฟ้า

มรมจ. 13

หมายหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยียธา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มรมจ. 14

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาละการพทย์ผนไทย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มวยเทยศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางมวยเทยศึกษา

2

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

มวยเทยศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางมวยเทยศึกษา

มรมจ. 15

หมายหตุ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มีคณะวิชาทัๅงหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีดังนีๅ
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

มร.อด. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มร.อด. 2

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางดนตรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทัศนศิลป์

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มร.อด. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

24

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มร.อด. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

26

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

คณะทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวแพทย์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

มร.อด. 5

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีครืไองกล

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการกษตร

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มร.อด. 6

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชา (ระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีครืไองกล

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีกอสรຌาง

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
แขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
แขนงวิชาทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

มร.อด. 7

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม
แขนงวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอิลใกทรอนิกส์

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรกษตรและสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรกษตรและสิไงแวดลຌอม

มร.อด. 8

หมายหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการการคลัง

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการจัดการการคลัง
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

4

5
6
7

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปบัณฑิต
ปริญญาศิลปบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

รัฐประศาสนศาสตร์
ทคนลยีดนตรี
ศิลปกรรม

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางทคนลยีดนตรี

ทางดนตรี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มร.อด. 9

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการแสดง

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาชุมชน

ดิมชืไอปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์และการละคร
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

มร.อด. 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาเทย

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยพืไองานธุรกิจและการทองทีไยว
สาหรับชาวตางประทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยพืไองานธุรกิจและการทองทีไยว
สาหรับชาวตางประทศ

18

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

มร.อด. 11

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์

23

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผูຌพดู ภาษาอืไน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผูຌพดู ภาษาอืไน
ทางภาษาอังกฤษ

25

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

26

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนา

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

มร.อด. 12

ดิมชืไอแขนงวิชาการงินการธนาคาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการรงแรมและการทองทีไยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการรงแรมและการทองทีไยว

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

ดิมชืไอปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดิมชืไอปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มร.อด. 13

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
11

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มร.อด. 14

หมายหตุ

ทางการตลาด
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการบัญชี
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การสืไอสารการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการสืไอสารการตลาด

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

21

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

22

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

24

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

25

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มร.อด. 15

หมายหตุ

ลาดับที่
26

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ทคนลยีการสืไอสาร

ผลการรับรอง
สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการสืไอสาร

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

มร.อด. 16

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการอาหารและบริการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางวิทยาการอาหารและบริการ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
แขนงวิชาการฝຄกและการจัดการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกและการจัดการกีฬา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

มร.อด. 17

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขศึกษา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผูຌพดู ภาษาอืไน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผูຌพดู ภาษาอืไน

3

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การจัดการการรียนรูຌ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การจัดการการรียนรูຌ

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

มร.อด. 18

หมายหตุ

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีคณะวิชาทัๅงหมด 7 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีดังนีๅ
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

มรอ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะกษตรศาสตร์
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สัตวบาล

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวบาล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สารสนทศการกษตร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางสารสนทศการกษตร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การวัดผลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการวัดผลศึกษา
มรอ. 2

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

มรอ. 3

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา
ทางดนตรี

11

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดนตรีศึกษา
ทางดนตรี

12

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและการสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและการสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

14

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางธุรกิจศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

16

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางฟຂสิกส์

มรอ. 4

หมายหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

17

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาเทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

20

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

21

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

22

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทัไวเป

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรอ. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

27

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

28

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอน

หมายหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะทคนลยีอุตสาหกรรม
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

เฟฟ้า

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางเฟฟ้า

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

คอมพิวตอร์พืไอการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพิวตอร์พืไอการออกแบบ

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

มรอ. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟ้า

6

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีภาพยนตร์คอมพิวตอร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีภาพยนตร์คอมพิวตอร์

7

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารวจและภูมิสารสนทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีสารวจและภูมิสารสนทศ

8

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหการ

9

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

บริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางบริหารงานกอสรຌาง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางบริหารงานกอสรຌาง

มรอ. 7

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลจิสติกส์

หมายหตุ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

5

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
มรอ. 8

ทางการบริหาร

ทางการบริหาร

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองทีไยว

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาองค์การ

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาองค์การ

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิทศศาสตร์

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ
ทางภาษาจีน

มรอ. 9

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

18
19

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

20

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์พืไอการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์พืไอการพัฒนาทຌองถิไน
ทางพัฒนาสังคม

มรอ. 10

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสารสนทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์

23

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

24

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารและพัฒนาประชาคมมือง
และชนบท

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารและพัฒนาประชาคมมืองและชนบท
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

หมายหตุ

คณะวิทยาการจัดการ
1

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

การฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2

ปริญญานิทศศาสตรบัณฑิต

วิทยุกระจายสียงและวิทยุทรทัศน์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายสียงและวิทยุทรทัศน์

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

มรอ. 11

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการคุณภาพ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการงินการธนาคาร

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางการตลาด

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

มรอ. 12

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการลขานุการ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

16

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

มรอ. 13

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางธุรกิจบริการ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

18

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

19

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

20

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

21

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

23

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

24

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มรอ. 14

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การอาหารและธุรกิจการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการอาหารและธุรกิจการบริการ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป
ทางคหกรรมศาสตร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีประยุกต์
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

มรอ. 15

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์
ทางฟຂสิกส์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝຄกและการจัดการกีฬา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา
ทางการฝຄกและการจัดการกีฬา

มรอ. 16

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

17

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์พืไอการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์พืไอการสอน

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พลังงานและสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางพลังงานและสิไงแวดลຌอม

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงแวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอมศึกษา

มรอ. 17

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
21

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

สิไงแวดลຌอมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอมศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

มรอ. 18

หมายหตุ

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มีคณะวิชาทัๅงหมด 11 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะทคนลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยแพทย์แผนเทยและแพทย์ทางลือก
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีดังนีๅ
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.อบ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะกษตรศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศาสตร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอาหารและภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจอาหารและภชนาการ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะครุศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ.อบ. 2

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาพิศษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิศษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

นวัตกรรมและคอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมและคอมพิวตอร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสังคมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู
มรภ.อบ. 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

12

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

13

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตรและการรียนการสอน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการรียนการสอน

14

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัยและประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยและประมินผลการศึกษา

15

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

16

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิจัยและประมินผลการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจัยและประมินผลการศึกษา

หมายหตุ

คณะทคนลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางการจัดการทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการกอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีกอสรຌาง

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มรภ.อบ. 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์พืไอการออกแบบ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟ้า

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรภ.อบ. 5

หมายหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อิลใกทรอนิกส์คอมพิวตอร์

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์คอมพิวตอร์

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครือขาย

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครือขาย

ทางคอมพิวตอร์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครือขายคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครือขายคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คอมพิวตอร์และทคนลยีสารสนทศ
พืไอการศึกษา

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์และทคนลยีสารสนทศ
พืไอการศึกษา

คณะนิตศิ าสตร์
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มรภ.อบ. 6

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
เมระบุสาขาวิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจละการจัดการ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงินและการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงินและการธนาคาร

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

ดิมชืไอสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

ดิมชืไอสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มรภ.อบ. 7

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางนิทศศาสตร์

10

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองทຌองถิไน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

มรภ.อบ. 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรี

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์และการละคร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางนาฏศิลป์
ทางการละคร
ทางนาฏศิลป์และการละคร

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษ์และสารนิทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษ์และสารนิทศศาสตร์

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร์และสารสนทศศาสตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนทศศาสตร์

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย

มรภ.อบ. 9

หมายหตุ
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ดิมชืไอสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิทศศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

11

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทย
ทางภาษาเทยธุรกิจ

12

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองทีไยว

17

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนาทຌองถิไน

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารการพัฒนาทຌองถิไน

18

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มรภ.อบ. 10

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่
19

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผลการรับรอง

หมายหตุ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

คณะวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

มรภ.อบ. 11

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

13

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การสริมสรຌางสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสริมสรຌางสุขภาพ

มรภ.อบ. 12

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

2

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

การสรຌางสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสรຌางสริมสุขภาพ

คณะวิทยาการคอมพิวตอร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาลัยพทย์ผนไทยละพทย์ทางลือก
1

ปริญญาการแพทย์แผนเทยบัณฑิต

การแพทย์แผนเทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

มรภ.อบ. 13

หมายหตุ

5. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลกรุงเทพ
มีคณะวิชาทัๅงหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิไงทอ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ มีดังนีๅ
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

มทร.กรุงทพ 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.กรุงทพ 2

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

8

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม

9

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีลหการ

10

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ

11

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

หมำยเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะเทคนลยีคหกรรมศำสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธุรกิจงานประดิษฐ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธุรกิจงานประดิษฐ์

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจอาหาร

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผຌาและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการครอบครัวและดใก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการครอบครัวและดใก

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.กรุงทพ 3

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบสิไงทอและแฟชัไน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอและแฟชัไน

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

10

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ทางคหกรรมศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดิมชืไอปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิชาอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

มทร.กรุงทพ 4

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประมินราคาทรัพย์สิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประมินราคาทรัพย์สิน

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

มทร.กรุงทพ 5

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางระบบสารสนทศ

หลักสูตรนานาชาติ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบครืไองรือน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบครืไองรือน

มทร.กรุงทพ 6

ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีการถายภาพ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

5

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีวิ คราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีวิ คราะห์
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

มทร.กรุงทพ 7

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

12

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองรือน

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองรือน
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การวิคราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์การวิคราะห์

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

มทร.กรุงทพ 8

ทางคมี

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
ทางวิศวกรรมยธา

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมำยเหตุ

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวและการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวและการบริการ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ิปญ
ั ญาเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ิปญ
ั ญาเทย

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

มทร.กรุงทพ 9

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาจีน

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมีสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงทอ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงทอ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สิไงทอและครืไองนุงหม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอและครืไองนุงหม

มทร.กรุงทพ 10

หมำยเหตุ

6. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลตะวันออก
มีคณะวิชาทัๅงหมด 9 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะทคนลยีสังคม คณะทคนลยีอุตสาหกรรมการกษตร
คณะบริหารธุรกิจและทคนลยีสารสนทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันทคนลยีการบิน
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก มีดังนีๅ
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. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มทร.ตะวันออก 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะเกษตรศำสตร์ละทรัพยำกรธรรมชำติ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีประมง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

ทางการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีพลังงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีพลังงาน

มทร.ตะวันออก 2

ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

คณะเทคนลยีสังคม
1

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

คณะเทคนลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

คณะบริหำรธุรกิจละเทคนลยีสำรสนเทศ
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย
มทร.ตะวันออก 3

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 4 วิชาอก คือ
1. การจัดการทัไวเป
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การจัดการอุตสาหกรรม
4. การจัดการสานักงาน

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
มี 4 วิชาอก คือ
1. การบริหารการตลาด
2. การตลาดระหวางประทศ
3. การสืไอสารการตลาด
4. การตลาดบริการ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทคนลยีลจิสติกส์และการจัดการระบบ
ขนสง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางทคนลยีลจิสติกส์และการจัดการระบบขนสง

มทร.ตะวันออก 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศ

มี 3 วิชาอก คือ
1. พัฒนาซอฟต์แวร์
2. คอมพิวตอร์ธรุ กิจ
3. การจัดการสารสนทศ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธาและการบริหารงานกอสรຌาง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธาและการบริหารงานกอสรຌาง

2

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

มทร.ตะวันออก 5

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะสัตวพทยศำสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

สถำบันเทคนลยีกำรบิน
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบิน

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การบิน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์การบิน

มทร.ตะวันออก 6

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี
มีคณะวิชาทัๅงหมด 12 คณะ คือ คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีการกษตร คณะทคนลยีการสืไอสารมวลชน คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนเทย
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญบุรี มีดังนีๅ
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 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

มทร.ธัญบุรี 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

คณะนาฏศิลป์ละดุริยางค์
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์เทย
นาฏศิลป์เทย
คีตศิลป์สากล
คีตศิลป์สากล
คีตศิลป์เทย
ดุริยางค์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์เทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนาฏศิลป์เทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลป์สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลป์สากล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลป์เทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์สากล

มทร.ธัญบุรี 2

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางคีตศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางคีตศิลป์
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางคีตศิลป์
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางดุริยางคศาสตร์

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาอก
ดุริยางค์เทย

ผลการรับรอง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์เทย

หมายหตุ
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ทางดุริยางคศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.ธัญบุรี 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

7

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คอมพิวตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวตอร์

มทร.ธัญบุรี 4

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีและสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและสืไอสารการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการอุตสาหกรรมครืไองนุงหม
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.ธัญบุรี 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการผลิต
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มทร.ธัญบุรี 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

26

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

27

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการบริหารการศึกษา

28

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

29

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีและสืไอสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางทคนลยีและสืไอสารการศึกษา

หมายหตุ

คณะทคนลยีการกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การผลิตพืช

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การผลิตสัตว์ชิงบูรณาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการผลิตสัตว์ชิงบูรณาการ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

มทร.ธัญบุรี 7

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชสวน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชสวน
ทางพืชสวน

ทางพืชศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ทางสัตวบาล

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลกษตร

มทร.ธัญบุรี 8

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขภาพความงามและสปาเทย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพความงามและสปาเทย

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารศัตรูพชื อยางยัไงยืน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการบริหารศัตรูพชื อยางยัไงยืน

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

14

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร

คณะทคนลยีการสื่อสารมวลชน
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพันธ์

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการถายภาพและภาพยนตร์

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง

มทร.ธัญบุรี 9

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์

5

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

หมายหตุ

คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเปธุรกิจงานประดิษฐ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเปธุรกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีงานประดิษฐ์สรຌางสรรค์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีงานประดิษฐ์สรຌางสรรค์

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผຌาและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการครอบครัวและดใก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางพัฒนาการครอบครัวและดใก

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สิไงทอและครืไองนุงหม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางสิไงทอและครืไองนุงหม

มทร.ธัญบุรี 10

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบแฟชัไน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางออกแบบแฟชัไน

8

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบแฟชัไนและการจัดการสินคຌา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางออกแบบแฟชัไนและการจัดการสินคຌา

9

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

10

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมงานอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมงานอาหาร

11

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

12

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีคหกรรมศาสตร์

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.ธัญบุรี 11

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตรนานาชาติ

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

มทร.ธัญบุรี 12

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจศึกษา

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ

13

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศ

14

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

ดิมชืไอสาขาวิชาระบบสารสนทศ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

หลักสูตรนานาชาติ

16

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

17

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์

18

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

มทร.ธัญบุรี 13

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

19

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

20

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

21

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หมายหตุ

คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

มทร.ธัญบุรี 14

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์
ทางฟຂสิกส์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คมีนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีนวัตกรรม
ทางคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกษตร

มทร.ธัญบุรี 15

หมายหตุ
ดิมชืไอสาขาวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี
ทางคมี

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคมีสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมีสิไงทอ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวิศวกรรมครืไองกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองนุงหม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองนุงหม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมดินและนๅา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมดินและนๅา

มทร.ธัญบุรี 16

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพลาสติก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลาสติก

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิมอร์

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
ทางวิศวกรรมยธา

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงทอ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงแวดลຌอม

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ
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หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคมี

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มทร.ธัญบุรี 18

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงทอ

หมายหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

การออกแบบแฟชัไนและศิลปะสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบแฟชัไนและศิลปะสิไงทอ

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ครืไองปั้นดินผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองปั้นดินผา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ครืไองหนัง

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองหนัง

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดนตรีสากล
ทางดนตรี

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม
มทร.ธัญบุรี 19

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะเทย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

หัตถกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางหัตถกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบภาย฿น

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบภาย฿น

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

13

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คีตศิลป์เทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคีตศิลป์เทย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์เทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์เทย

มทร.ธัญบุรี 20

ทางคีตศิลป์
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

15

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดุริยางค์สากล

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางดุริยางค์สากล

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิจิตรศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิจิตรศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศิลปะเทย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางศิลปะเทย

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

หัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหัตถกรรม
ทางศิลปประยุกต์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ออกแบบทัศนศิลป์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางออกแบบทัศนศิลป์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร
ทางภาษาอังกฤษ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

หมายหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

3

ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
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หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

วิทยาลัยการพทย์ผนไทย
1

ปริญญาการแพทย์แผนเทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

การแพทย์แผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สุขภาพความงามและสปา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสุขภาพความงามและสปา

ดิมชืไอสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปาเทย
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8. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลพระนคร
มีคณะวิชาทัๅงหมด 10 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีคหกรรมศาสตร์ คณะทคนลยีสืไอสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิไงทอและออกแบบแฟชัไน
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร มีดังนีๅ
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

มทร.พระนคร 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.พระนคร 2

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

8

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

14

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคมีสิไงทอ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีคมีสิไงทอ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

15

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

18

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีแมพมิ พ์ครืไองประดับ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีแมพมิ พ์ครืไองประดับ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสืๅอผຌา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีสืๅอผຌา
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.พระนคร 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

21

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

22

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

23

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

นวัตกรรมและทคนลยีการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนวัตกรรมและทคนลยีการศึกษา
ทางสตทัศนศึกษา

หมำยเหตุ

คณะเทคนลยีคหกรรมศำสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธุรกิจงานประดิษฐ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป-ธุรกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ผຌาและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางผຌาและครืไองแตงกาย

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.พระนคร 5

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

6

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

7

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการจัดการสินคຌาแฟชัไน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางทคนลยีการจัดการสินคຌาแฟชัไน

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การอาหารและภชนาการ

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและภชนาการ

9

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คณะเทคนลยีสื่อสำรมวลชน
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการฆษณาและประชาสัมพันธ์

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการทรทัศน์และวิทยุกระจายสียง
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หมำยเหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

4

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสืไอสารการตลาด

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางการสืไอสารการตลาด

หมำยเหตุ

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มทร.พระนคร 7

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิไงแวดลຌอม
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ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มทร.พระนคร 9

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

8

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตครืไองมือและแมพมิ พ์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการผลิตครืไองมือและแมพมิ พ์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมพืไอความ
ยัไงยืน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมพืไอความยัไงยืน

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาเทยประยุกต์

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเทยประยุกต์

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

ทางภาษาเทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ
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หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ทางการออกแบบ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ
ทางการออกแบบ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางการออกแบบ

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ทางการออกแบบ
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ลำดับที่
3

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หมำยเหตุ
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอละออกบบฟชั่น
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบแฟชัไนผຌาและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางออกแบบแฟชัไนผຌาและครืไองแตงกาย

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีคมีสิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีคมีสิไงทอ

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสืๅอผຌา

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีสืๅอผຌา
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์สิไงทอ

5

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ
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หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทคนลยีสืๅอผຌา

9. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลรัตนกสินทร์
มีคณะวิชาทัๅงหมด 9 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมการรงแรมและการทองทีไยว
คณะอุตสาหกรรมและทคนลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยพลังงานและสิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืนรัตนกสินทร์ วิทยาลัยพาะชาง
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ มีดังนีๅ
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

มทร. รัตนกสินทร์ 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการวัดคุม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมทรคมนาคม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคคาทรอนิกส์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ละกำรออกบบ
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการงานกอสรຌาง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสรຌาง

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีนิทศศิลป์

มทร. รัตนกสินทร์ 2

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

7

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนมือง

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะอุตสำหกรรมกำรรงรมละกำรทองเทีย่ ว
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

มทร. รัตนกสินทร์ 3

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางรงแรม

คณะอุตสำหกรรมละเทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีสืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีสืไอสารมวลชน

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมการออกแบบแมพมิ พ์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมการออกแบบแมพมิ พ์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมคอมพิวตอร์

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีวศิ วกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมเฟฟ้า

มทร. รัตนกสินทร์ 4

หมำยเหตุ

ลำดับที่
6

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ทคนลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศทางธุรกิจ

ดยจัดการสอนวิทยาขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ศาลายา และวังเกลกังวล

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร. รัตนกสินทร์ 5

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญีไปุຆน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญีไปุຆน

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มทร. รัตนกสินทร์ 6

หมำยเหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่
2

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
นวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนวัตกรรมการบริหารการจัดการรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

วิทยำลัยพลังงำนละสิ่งวดลຌอมอยำงยั่งยืนรัตนกสินทร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

รับหลายพืๅนฐาน

2

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีและการจัดการพลังงานและ
สิไงแวดลຌอมอยางยัไงยืน

รับหลายพืๅนฐาน

วิทยำลัยเพำะชำง
1

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ครืไองปั้นดินผา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางครืไองปั้นดินผา

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม

มทร. รัตนกสินทร์ 7

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรมเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรมเทย

4

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรมเทย

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรมเทย

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปนวัตถกรรม

7

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะการถายภาพ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะการถายภาพ

8

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

9

ปริญญาศิลปบัณฑิต

หัตถศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางหัตถศิลป์

10

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป์
ทางการออกแบบ

มทร. รัตนกสินทร์ 8

หมำยเหตุ

ลำดับที่
11

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางการออกแบบ

มทร. รัตนกสินทร์ 9

หมำยเหตุ

10. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลลຌำนนำ
มีคณะวิชาทัๅงหมด 4 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยีการกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา มีดังนีๅ
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

มทร.ลຌานนา 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยีกำรเกษตร
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

2

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์ทัไวเป - ธุรกิจงานประดิษฐ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์ทัไวเป - ธุรกิจงานประดิษฐ์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

อาหารและภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางอาหารและภชนาการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรกลวิธาน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวิธาน

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

มทร.ลຌานนา 2

ทางการกษตร

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชเรนา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชเรนา
ทางพืชเร

มทร.ลຌานนา 3

ทางพืชศาสตร์

ลำดับที่
14

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

พืชศาสตร์-พืชสวน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชสวน
ทางพืชสวน

ทางพืชศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

มทร.ลຌานนา 4

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะบริหำรธุรกิจละศิลปศำสตร์
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาอกการบัญชี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

มทร.ลຌานนา 5

ลำดับที่
9

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

หมำยเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.ลຌานนา 6

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

7

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวิศวกรรมครืไองกล

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแมพมิ พ์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมพมิ พ์

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

มทร.ลຌานนา 7

หมำยเหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสิไงแวดลຌอม

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหมืองแร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมหมืองแร

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

19

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวิศวกรรมครืไองกล

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองประดับและอัญมณี

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทคนลยีครืไองประดับและอัญมณี

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีซรามิก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีซรามิก

มทร.ลຌานนา 8

หมำยเหตุ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

25

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีหมืองแร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมหมืองแร
ทางทคนลยีอุตสาหการ

26

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มทร.ลຌานนา 9

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะศิลปกรรมละสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการผังมือง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการจัดการผังมือง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางผังมือง

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ซรามิก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิก

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการพิมพ์

สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์

4

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ สาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์
ทางทคนลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

5

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบครืไองรือน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบครืไองรือน
ทางการออกแบบ

6

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ทางการออกแบบ

7

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ
ทางการออกแบบ

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสิไงทอ

มทร.ลຌานนา 10

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบสืไอสาร

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบสืไอสาร

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

11

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
ทางศิลปกรรม

12

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

13

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม

14

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ศิลปะภาพพิมพ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

15

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบนิทศศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบนิทศศิลป์
ทางการออกแบบ

16

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

มทร.ลຌานนา 11

หมำยเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

17

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.ลຌานนา 12

11. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลศรีวิชยั
มีคณะวิชาทัๅงหมด 12 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและทคนลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี
คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมกษตร วิทยาลัยการรงแรมและการทองทีไยว
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวชิ ัย มีดังนีๅ
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. ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเมนຌอยกวา 6 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มทร.ศรีวชิ ัย 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะเกษตรศำสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรกลวิธาน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวิธาน

ทางการกษตร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการกษตรและการจัดการธุรกิจกษตร สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาการกษตรและการจัดการธุรกิจกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตพืช
ทางทคนลยีการผลิตพืช

มทร.ศรีวชิ ัย 2

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสืๅอผຌา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสืๅอผຌา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.ศรีวชิ ัย 3

ลำดับที่
7

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมำยเหตุ
หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมละเทคนลยี
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

หลักสูตร 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.ศรีวชิ ัย 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบัญชี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางธุรกิจ

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

6

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ดิมชืไอปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาอกการบัญชี

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยาประยุกต์
ทางชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง
มทร.ศรีวชิ ัย 5

ลำดับที่
4

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ทคนลยีสารสนทศ

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยีกำรประมง
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการจัดการประมง

ทางการประมง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการสิไงแวดลຌอมทຌองถิไน

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิไงแวดลຌอมทຌองถิไน
ทางสิไงแวดลຌอม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การพาะลีๅยงสัตว์นๅา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการพาะลีๅยงสัตว์นๅา

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีอุตสาหกรรม

มทร.ศรีวชิ ัย 6

ทางการประมง

หมำยเหตุ

ลำดับที่
6

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
พาะลีๅยงสัตว์นๅา

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพาะลีๅยงสัตว์นๅา

ทางการประมง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ทางทะล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาวิทยาการสิไงแวดลຌอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์สิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมประมง

ทางการประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมอาหาร

ทางการอาหาร

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

มทร.ศรีวชิ ัย 7

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองนุงหม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองนุงหม

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

9

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์
มทร.ศรีวชิ ัย 8

ทางวิศวกรรมยธา

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

10

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองจักรกลกษตร
ทางวิศวกรรมครืไองกล

11

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม

12

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมำยเหตุ

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางธุรกิจคหกรรมศาสตร์

2

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบแฟชัไนและสิไงทอ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรม
มทร.ศรีวชิ ัย 9

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่
5

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การผังมือง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการผังมือง
ทางผังมือง

ดิมชืไอปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต (ตอนืไอง)
วิชาอกการจัดการผังมือง

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการผังมือง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการจัดการผังมือง

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
ทางผังมือง

3

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
ทางศิลปกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

ดิมชืไอปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทคนลยีสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.ศรีวชิ ัย 10

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะสัตวพทยศำสตร์
1

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสำหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

วิทยำลัยกำรรงรมละกำรทองเทีย่ ว
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การรงแรมและการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการรงแรมและการทองทีไยว

มทร.ศรีวชิ ัย 11

หลักสูตร 6 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
มีคณะวิชาทัๅงหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทคนลยีการกษตรและอุตสาหกรรมกษตร คณะบริหารธุรกิจและทคนลยีสารสนทศ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีดังนีๅ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง 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. ปริญญาท หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากปริญญาตรี หรือทียบทา

มทร.สุวรรณภูมิ 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางกลรงงาน

สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางกลรงงาน
ทางชางกล

ทางชางครืไองกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางผลิตครืไองมือและแมพมิ พ์

สาขาวิชาทคนิคการผลิต
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางกลรงงาน
ทางชางผลิตครืไองมือและแมพมิ พ์

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางเฟฟ้า

สาขาวิชาเฟฟ้ากาลัง
ทางชางเฟฟ้า

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางยนต์

สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางยนต์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางลหะ

สาขาวิชาทคนิคลหะ
ทางชางลหะ

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ชางอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอิลใกทรอนิกส์

มทร.สุวรรณภูมิ 2

ทางชางเฟฟ้า

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนิคคอมพิวตอร์

สาขาวิชาอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนิคคอมพิวตอร์

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาทคนิคอุตสาหกรรม
ทางทคนิคอุตสาหกรรม

9

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

11

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.สุวรรณภูมิ 3

ปลีไยนแปลงผลการรับรองตาม ว 41/53
จากดิมสาขาวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์
ทางทคนิคคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ป็นสาขาวิชาอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนิคคอมพิวตอร์

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

13

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

15

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

16

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

17

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

18

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

19

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.สุวรรณภูมิ 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

20

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล
ทางทคนลยีครืไองกล

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

21

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

22

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า
ทางทคนลยีเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยียธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยียธา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางทคนลยีอุตสาหการ

คณะเทคนลยีกำรเกษตรละอุตสำหกรรมเกษตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีการกษตร

มทร.สุวรรณภูมิ 5

ทางวิศวกรรมยธา
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรกลวิธาน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวิธาน
ทางการกษตร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชเรนา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
ทางพืชเรนา
ทางพืชศาสตร์ - ทางพืชเรนา

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชสวน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชสวน
ทางพืชสวน

มทร.สุวรรณภูมิ 6

ทางพืชศาสตร์

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางการอาหาร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

คณะบริหำรธุรกิจละเทคนลยีสำรสนเทศ
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การงิน

สาขาวิชาการงินและการธนาคาร
ทางการงิน

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการ

สาขาวิชาการจัดการทัไวเป
ทางการจัดการ

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การตลาด

สาขาวิชาการตลาด
ทางการตลาด

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การลขานุการ

สาขาวิชาการลขานุการ
ทางการลขานุการ

มทร.สุวรรณภูมิ 7

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาคอมพิวตอร์ธรุ กิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

10

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางทคนลยีสารสนทศธุรกิจ

11

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบัญชี

12

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

13

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

มทร.สุวรรณภูมิ 8

หมำยเหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจการกษตร

15

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หมำยเหตุ

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

มทร.สุวรรณภูมิ 9

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

6

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มทร.สุวรรณภูมิ 10

ลำดับที่
8

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
วิศวกรรมเฟฟ้า

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

คณะศิลปศำสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยวและการรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยวและการรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

มทร.สุวรรณภูมิ 11

หมำยเหตุ

13. มหำวิทยำลัยเทคนลยีรำชมงคลอีสำน
มีคณะวิชาทัๅงหมด 11 คณะ คือ คณะกษตรศาสตร์และทคนลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทคนลยีการจัดการ คณะทคนลยีอุตสาหกรรมกษตร
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและทคนลยี
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน มีดังนีๅ
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

มทร.อีสาน 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

คณะเกษตรศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

สิไงทอและการออกแบบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางสิไงทอและการออกแบบ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารธุรกิจกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจกษตร
ทางบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรกลวิธาน

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรกลวิธาน

ทางการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศึกษา

ทางการกษตร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางครืไองจักรกลกษตร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

มทร.อีสาน 2

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางประมง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชเรนา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชเรนา

ทางพืชเรนา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
ทางพืชศาสตร์-พืชสวน

ทางพืชสวน

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชศาสตร์-พืชสวน

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ทางสัตวบาล

มทร.อีสาน 3

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

กษตรศึกษา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรศึกษา

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการกษตร

หมำยเหตุ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
1

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

2

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

4

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการชืไอมประกอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการชืไอมประกอบ

มทร.อีสาน 4

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

6

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

7

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

8

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

10

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

12

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.อีสาน 5

ลำดับที่
14

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ทคนลยีทอ อุตสาหกรรม

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีทอ อุตสาหกรรม

คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
1

ปริญญาการแพทย์แผนเทยบัณฑิต

การแพทย์แผนเทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพืไอสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพืไอสุขภาพและความงาม

คณะเทคนลยีกำรจัดกำร
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองทีไยว

2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะเทคนลยีอุตสำหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนิคการสัตวแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตยางพารา

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการผลิตยางพารา

มทร.อีสาน 6

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาทคนลยีการผลิตสัตว์
ทางทคนลยีการผลิตสัตว์

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีชีวภาพ

สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพ
ทางทคนลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์และทคนลยีการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หมำยเหตุ

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การงิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการงิน

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

มทร.อีสาน 7

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนทศทางคอมพิวตอร์

7

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยำศำสตร์ละศิลปศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีการสืไอสารมวลชน

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีการสืไอสารมวลชน

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางคมี

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟຂสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟຂสิกส์ประยุกต์
ทางฟຂสิกส์

มทร.อีสาน 8

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสารสากล
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสารประยุกต์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสารประยุกต์

คณะวิศวกรรมศำสตร์
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวิศวกรรมครืไองกล

มทร.อีสาน 9

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมลหการ

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารวจ
ทางวิศวกรรมยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หมำยเหตุ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ละสถำปัตยกรรมศำสตร์
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

การจัดการผังมือง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางการจัดการผังมือง
ทางผังมือง
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หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ทคนลยีมัลติมีดีย

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางทคนลยีมัลติมีดีย

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองจักรกลกษตร
ทางวิศวกรรมครืไองกล

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุและลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมวัสดุและลหการ
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หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยธา
ทางวิศวกรรมสารวจ

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมหลังการกใบกีไยวและแปรสภาพ

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์และทรคมนาคม

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

14

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมภาย฿น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภาย฿น

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมครืไองกล
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ลำดับที่
17

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
วิศวกรรมเฟฟ้า

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

คณะศิลปกรรมละออกบบอุตสำหกรรม
1

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบซรามิก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบซรามิก

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาทคนลยีบณ
ั ฑิต

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางทัศนศิลป์

5

ปริญญาศิลปบัณฑิต

จิตรกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางจิตรกรรม
ทางศิลปกรรม

6

ปริญญาศิลปบัณฑิต

ประติมากรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางประติมากรรม
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หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่
7

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ปริญญาศิลปบัณฑิต

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ศิลปะภาพพิมพ์

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปะภาพพิมพ์

คณะอุตสำหกรรมละเทคนลยี
1

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีครืไองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีครืไองกล
ทางวิศวกรรมครืไองกล

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

2

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีเฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีเฟฟ้า
ทางวิศวกรรมเฟฟ้า

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี
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14. สถำบันเทคนลยีรำชมงคล
มีคณะวิชาทัๅงหมด 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และทคนลยี ยังเมระบุคณะ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของสถาบันทคนลยีราชมงคล มีดังนีๅ
1. อนุปริญญา หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
2. ปริญญาตรี หลักสูตรเมนຌอยกวา 4 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือทียบทา

ส.ทคนลยีราชมงคล 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

คณะบริหำรธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประทศ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การประมินราคาทรัพย์สิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประมินราคาทรัพย์สิน

3

ปริญญาศรษฐศาสตรบัณฑิต

ศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ทางศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยำศำสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนเทยประยุกต์

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทยประยุกต์
ทางการแพทย์แผนเทยประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทคนลยีการยาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางทคนลยีการยาง

คณะวิทยำศำสตร์ละเทคนลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมประมง

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมประมง

ส.ทคนลยีราชมงคล 2

ทางการประมง

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง
ยังไมระบุคณะ

1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กอสรຌาง

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางกอสรຌาง

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ซรามิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางซรามิกส์

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

4

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

สิไงทอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางสิไงทอ

ส.ทคนลยีราชมงคล 3

หมำยเหตุ

15. สถาบันการพลศึกษา
มีคณะวิชาทัๅงหมด 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา มีดังนีๅ
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

ส.พลศึกษา 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การฝຄกสอนกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางการฝຄกสอนกีฬา

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพดใก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพดใก

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นันทนาการบาบัด

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางนันทนาการบาบัด

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางพลศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการกีฬา

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการกีฬา

ส.พลศึกษา 2

หมายหตุ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การบริหารนันทนาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการบริหารนันทนาการ
ทางนันทนาการ

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สืไอสารการกีฬา

สาขาวิชานิทศศาสตร์
ทางสืไอสารการกีฬา

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจสุขภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจสุขภาพ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

นันทนาการชิงพาณิชย์และการทองทีไยว

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนันทนาการ
ทางนันทนาการชิงพาณิชย์และการทองทีไยว

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ผูຌนาทางนันทนาการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผูຌนาทางนันทนาการ

หมายหตุ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

คณะศึกษาศาสตร์
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

นันทนาการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางนันทนาการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

ส.พลศึกษา 3

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาอก

ผลการรับรอง

หมายหตุ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาสาหรับคนพิการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาสาหรับคนพิการ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

5

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษาสาหรับคนพิการ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางพลศึกษาสาหรับคนพิการ

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรตอนืไอง 2 ปี

7

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

สุขศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 5 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส.พลศึกษา 4

16. วิทยำลัยชุมชน
มี 13 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู วิทยาลัยชุมชนสระแกຌว วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
มีคณะวิชาทัๅงหมด 1 คณะ คือ สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของวิทยาลัยชุมชน มีดังนีๅ
- อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา

หมำยเหตุ
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีไ ศธ 0504(5)/11806 ลงวันทีไ 1 สิงหาคม 2555 แจຌงวา หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนทีไผานการ฿หຌความหในชอบจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนและผานการรับทราบหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงาน ก.พ. เดຌรับรองคุณวุฒขิ องผูຌสารใจการศึกษาตามหลักสูตรแลຌว ถือป็นหลักสูตรกลาง วิทยาลัยชุมชน
ทุกแหงสามารถนาเปจัดการรียนการสอนเดຌตามความตຌองการของผูຌรียนและความพรຌอมของวิทยาลัยชุมชนแตละแหง

ว.ชุมชน 1

วิทยำลัยชุมชน
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาบริหารธุรกิจ

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การกษตรและอาหาร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางการกษตรและอาหาร

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนตำก
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาการแพทย์แผนเทย

การแพทย์แผนเทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

ว.ชุมชน 2

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาบัญชี

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวตอร์

สาขาวิชาคอมพิวตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ว.ชุมชน 3

วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจอาหารฮาลาล

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจอาหารฮาลาล

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศึกษาศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนพิจิตร
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาทคนลยี

ทคนลยีเฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาทคนลยีอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีเฟฟ้ากาลัง

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การปกครองทຌองถิไน

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครองทຌองถิไน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ว.ชุมชน 4

วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

ธุรกิจระหวางประทศ฿นกลุมอินดจีน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประทศ฿นกลุมอินดจีน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

พุทธศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ทววิทยา
ทางพุทธศาสตร์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนมฮอ งสอน
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

อุตสาหกรรมการทองทีไยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการทองทีไยว

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาสารสนทศศาสตร์

ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ว.ชุมชน 5

วิทยำลัยชุมชนยะลำ
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

ทคนลยีการกษตร

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางทคนลยีการกษตร

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนระนอง
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

การสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางการสงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ

ว.ชุมชน 6

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทัไวเป

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

คอมพิวตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวตอร์ธรุ กิจ

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยำลัยชุมชนสระกຌว
ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์

กษตรอินทรีย์

สาขาวิชากษตรศาสตร์
ทางกษตรอินทรีย์

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

อนุปริญญาศิลปศาสตร์

การจัดการการคຌาชายแดน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการคຌาชายแดน

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ว.ชุมชน 7

วิทยำลัยชุมชนอุทัยธำนี
สำนักบริหำรงำนวิทยำลัยชุมชน
1

อนุปริญญาทคนลยี

ทคนลยีรถยนต์

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางทคนลยีรถยนต์

ว.ชุมชน 8

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนีๅ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเมนຌอยกวา 3 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทียบทา
3. ประกาศนียบัตรครูทคนิคชัๅนสูง หลักสูตรเมนຌอยกวา 2 ปี ตอจาก ปวส., ปวท. หรือทียบทา

สอศ. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาคหกรรม

สริมสวย

สาขาวิชาสริมสวย
ทางสริมสวย

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาชางกษตร
ทางชางกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาทคนลยีชีวภาพกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาพืชศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาสัตวศาสตร์
ทางสัตวศาสตร์
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาอุตสาหกรรมกษตร
ทางอุตสาหกรรมกษตร
ทางทคนลยีชีวภาพการกษตรฐานวิทยาศาสตร์

สอศ. 2

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาคหกรรม

คหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชางานแปรรูปอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
ทางงานแปรรูปอาหาร
ทางคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาพณิชยกรรม

ธุรกิจบริการ
สาขางานการจัดการความสะอาด

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการจัดการความสะอาด
ทางธุรกิจบริการ
ทางพณิชยกรรม

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาพณิชยกรรม

ธุรกิจบริการ
สาขางานการจัดการความปลอดภัย

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการจัดการความปลอดภัย
ทางธุรกิจบริการ
ทางพณิชยกรรม

10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาพาณิชยกรรม

พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
กลุมวิชาทคนลยีการทองทีไยว

สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
ทางทคนลยีการทองทีไยว
ทางพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์

11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยาง

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง
ทางผลิตภัณฑ์ยาง
ทางชางอุตสาหกรรม

สอศ. 3

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

12

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการทัไวเป

สาขาวิชาการจัดการทัไวเป
ทางการจัดการทัไวเป

13

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการธุรกิจขนสง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง
ทางการจัดการธุรกิจขนสง

14

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ
ทางการจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

15

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการสานักงาน

สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
ทางการจัดการสานักงาน

16

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาทคนิคสถาปัตยกรรม
ทางชางทคนิคสถาปัตยกรรม
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิคสถาปัตยกรรม

17

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนลยีระบบสียง

สาขาวิชาทคนลยีระบบสียง
ทางทคนลยีระบบสียง

18

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

สอศ. 4

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

19

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

20

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

การจัดการหลังการกใบกีไยว

สาขาวิชาการจัดการหลังการกใบกีไยว
ทางการจัดการหลังการกใบกีไยว
ทางการกษตร

21

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

กษตรอุตสาหกรรม

สาขาวิชากษตรอุตสาหกรรม
ทางกษตรอุตสาหกรรม
ทางการกษตร

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ชางกลกษตร

สาขาวิชาชางกลการกษตร
ทางชางกลกษตร
ทางชางครืไองกล

23

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม

สาขาวิชาทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม
ทางการกษตร
ทางทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม

สอศ. 5

หมำยเหตุ

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางการกษตร
ป็นทางทคนลยีการปลูกหมอนลีๅยงเหม
และทางการกษตร

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีภมู ิทศั น์

สาขาวิชาทคนลยีภมู ิทศั น์
ทางการกษตร
ทางทคนลยีภมู ิทศั น์

25

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีสมุนเพร

สาขาวิชาทคนลยีสมุนเพร
ทางทคนลยีสมุนเพร

26

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ทคนลยีสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางการกษตร
ทางสิไงแวดลຌอม

27

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาคหกรรม

ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

สาขาวิชาทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองนุงหม

28

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

ธุรกิจกษตรและสหกรณ์

สาขาวิชาธุรกิจกษตรและสหกรณ์
ทางธุรกิจกษตรและสหกรณ์
ทางบริหารธุรกิจ

สอศ. 6

หมำยเหตุ
พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางการกษตร
ป็นทางทคนลยีภมู ิทศั น์
และทางการกษตร

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางการกษตร ทางสิไงแวดลຌอม
ป็นทางทคนลยีสิไงแวดลຌอม
ทางการกษตร และทางสิไงแวดลຌอม

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

29

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชากษตรกรรม

พืชศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์
ทางพืชศาสตร์
ทางการกษตร

30

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาคหกรรม

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรมศาสตร์

31

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาคหกรรม

ทคนลยีการออกแบบและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาทคนลยีการออกแบบครืไองแตงกาย
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีการออกแบบและครืไองแตงกาย

32

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาคหกรรม

ทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย

สาขาวิชาทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย
ทางคหกรรมศาสตร์
ทางทคนลยีผຌาและครืไองแตงกาย

33

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมสิไงทอ

ทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง

สาขาวิชาทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง
ทางทคนลยีการทอ
ทางทคนลยีการทอผຌาเหมและผຌาพืๅนมือง

สอศ. 7

หมำยเหตุ
พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางการกษตร
ป็นทางพืชศาสตร์ และทางการกษตร

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

34

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมสิไงทอ

ทคนลยีสิไงทอ

สาขาวิชาทคนลยีสิไงทอ
ทางทคนลยีสิไงทอ
ทางสิไงทอ

35

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมสิไงทอ

อุตสาหกรรมสืๅอผຌาสารใจรูป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสืๅอผຌาสารใจรูป
ทางอุตสาหกรรมสืๅอผຌาสารใจรูป

36

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางการฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ทางการฆษณา
ทางการประชาสัมพันธ์

37

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการงินและการธนาคาร
ทางการงินและการธนาคาร
ทางบริหารธุรกิจ
ทางพณิชยการ

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางบริหารธุรกิจ

สอศ. 8

หมำยเหตุ

แกຌเขผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางการงินการธนาคาร
ทางบริหารธุรกิจ และทางพณิชยการ
ป็นทางการงินและการธนาคาร
ทางบริหารธุรกิจ และทางพณิชยการ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

39

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจคຌาปลีก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคຌาปลีก
ทางการจัดการธุรกิจคຌาปลีก
ทางบริหารธุรกิจ ทางพณิชยการ

40

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการผลิตภัณฑ์

สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์
ทางการจัดการผลิตภัณฑ์
ทางบริหารธุรกิจ

41

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการลจิสติกส์
ทางการจัดการลจิสติกส์
ทางบริหารธุรกิจ

42

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด

สาขาวิชาการตลาด
ทางการตลาด ทางบริหารธุรกิจ
ทางพณิชยการ

43

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

ภาษาตางประทศธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาตางประทศธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ
ทางภาษาตางประทศธุรกิจ

สอศ. 9

หมำยเหตุ
พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางบริหารธุรกิจ ทางพณิชยการ
ป็นทางการจัดการธุรกิจคຌาปลีก
ทางบริหารธุรกิจ และทางพณิชยการ

พิไมติมผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางบริหารธุรกิจ ทางพณิชยการ
ป็นทางการตลาด
ทางบริหารธุรกิจ และทางพณิชยการ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาประมง

การควบคุมรือประมง

สาขาวิชาการควบคุมรือประมง
ทางการควบคุมรือประมง
ทางการประมง

45

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาประมง

แปรรูปสัตว์นๅา

สาขาวิชาแปรรูปสัตว์นๅา
ทางการประมง
ทางแปรรูปสัตว์นๅา

46

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาประมง

อุตสาหกรรมสัตว์นๅา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์นๅา
ทางการประมง
ทางอุตสาหกรรมสัตว์นๅา

47

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

การวิคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและ- สาขาวิชาการวิคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีครืไองประดับ
และครือไ งประดับ
ทางศิลปกรรม
ทางศิลปประยุกต์
ทางการวิคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและครืไองประดับ

สอศ. 10

หมำยเหตุ

แกຌเขผลการรับรอง ว 41/53 จากดิม
ป็นทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางวิคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและครืไองประดับ
ป็นทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์
ทางการวิคราะห์และควบคุมคุณภาพอัญมณีและครืไองประดับ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

48

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบ
ทางการออกแบบ
ทางศิลปกรรม

49

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวตอร์กราฟຂค

สาขาวิชาคอมพิวตอร์กราฟຂก
ทางคอมพิวตอร์กราฟຂค

50

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ทคนลยีการถายภาพและวิดีทศั น์

สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพและวิดีทศั น์
ทางทคนลยีการถายภาพและวิดีทศั น์
ทางการถายภาพ
ทางชางภาพ
ทางศิลปกรรม

51

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ทคนลยีครืไองคลือบดินผา

สาขาวิชาทคนลยีครืไองคลือบดินผา
ทางทคนลยีครืไองคลือบดินผา

52

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ทคนลยีศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาทคนลยีศิลปกรรม
ทางทคนลยีศิลปอุตสาหกรรม

53

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองหนัง

สาขาวิชาทคนลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครืไองหนัง
ทางทคนลยีอุตสาหกรรมครืไองหนัง

สอศ. 11

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปกรรมลหะรูปพรรณและครืไองประดับ

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมลหะรูปพรรณและครืไองประดับ
ทางศิลปหัตถกรรม
ทางศิลปกรรมลหะรูปพรรณและครืไองประดับ

55

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

วิจิตรศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ทางศิลปกรรม

ทางวิจิตรศิลป์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

การพิมพ์

สาขาวิชาการพิมพ์
ทางการพิมพ์

ทางชางอุตสาหกรรม

57

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

คมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาคมีอุตสาหกรรม
ทางคมี
ทางคมีอุตสาหกรรม

58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ครืไองกล

สาขาวิชาครืไองกล
ทางครืไองกล

59

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิคแวนตาและลนส์

สาขาวิชาทคนิคแวนตาและลนส์
ทางทคนิคแวนตาและลนส์

60

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนลยียางและพอลิมอร์

สาขาวิชาทคนลยียางและพอลิมอร์
ทางทคนลยียางและพอลิมอร์
ทางทคนลยียาง

56

สอศ. 12

ทางชางอุตสาหกรรม

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ปຂตรคมี

62

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

การจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ
ทางการจัดการธุรกิจทองทีไยวกษตรชิงนิวศ

63

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมสิไงทอ

คมีสิไงทอ

สาขาวิชาคมีสิไงทอ
ทางคมี

64

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาคหกรรม

ทคนลยีความงาม

สาขาวิชาทคนลยีความงาม
ทางทคนลยีความงาม

65

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาทคนลยีสารสนทศและการสืไอสาร

ทคนลยีสารสนทศ

สาขาวิชาทคนลยีสารสนทศ
ทางทคนลยีสารสนทศ

66

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจรับจัดงาน

สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน
ทางธุรกิจรับจัดงาน ทางบริหารธุรกิจ

67

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาศิลปกรรม

ชางทันตกรรม

สาขาวิชาชางทันตกรรม
ทางชางทันตกรรม

61

สาขาวิชาปຂตรคมี
ทางปຂตรคมี
ทางชางอุตสาหกรรม

สอศ. 13

ทางคมี

ทางคมีสิไงทอ

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

การกอสรຌาง

69

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

การตอรือ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอรือ
ทางการตอรือ
ทางชางตอรือ

70

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ขียนแบบครืไองกล

สาขาวิชาขียนแบบครืไองกล
ทางขียนแบบ
ทางขียนแบบครืไองกล
ทางชางอุตสาหกรรม

71

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ครืไองมือวัดและควบคุม

สาขาวิชาครืไองมือวัดและควบคุม
ทางครืไองมือวัดและควบคุม
ทางชางเฟฟ้า
ทางชางอิลใกทรอนิกส์

72

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิคการผลิต

สาขาวิชาทคนิคการผลิต
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิคการผลิต
ทางชางกลรงงาน

68

สาขาวิชากอสรຌาง
ทางการกอสรຌาง
ทางชางกอสรຌาง

สอศ. 14

ทางชางยธา

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

73

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิคการหลอ

สาขาวิชาทคนิคการหลอ
ทางทคนิคการหลอ
ทางชางลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางทคนิคการหลอ

74

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิคลหะ

สาขาวิชาทคนิคลหะ
ทางทคนิคลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางลหะ

75

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิควิศวกรรมสิไงแวดลຌอม

สาขาวิชาทคนิควิศวกรรมสิไงแวดลຌอม
ทางทคนิควิศวกรรมสิไงแวดลຌอม
ทางสิไงแวดลຌอม

76

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิควิศวกรรมหมืองแร

สาขาวิชาทคนิควิศวกรรมหมืองแร
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนิควิศวกรรมหมืองแร
ทางชางหมืองแร

สอศ. 15

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

77

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาทคนิคอุตสาหกรรม
ทางทคนิคอุตสาหกรรม
ทางชางอุตสาหกรรม

78

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนลยีคอมพิวตอร์

สาขาวิชาทคนลยีคอมพิวตอร์
ทางคอมพิวตอร์
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีคอมพิวตอร์

79

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาทคนลยีทรคมนาคม
ทางชางเฟฟ้า
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางชางทรคมนาคม

80

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

เฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาเฟฟ้ากาลัง
ทางชางเฟฟ้า
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางเฟฟ้ากาลัง

สอศ. 16

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

81

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

มคคาทรอนิกส์

สาขาวิชามคคาทรอนิกส์
ทางชางเฟฟ้า
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางมคคาทรอนิกส์
ทางชางกลรงงาน

82

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

สารวจ

สาขาวิชาสารวจ
ทางสารวจ

83

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น

สาขาวิชาอุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น
ทางอุตสาหกรรมครืไองรือนและตกแตงภาย฿น

84

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

การจัดการธุรกิจของทีไระลึกและผลิตภัณฑ์พืๅนบຌาน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจของทีไระลึกและผลิตภัณฑ์พืๅนบຌาน
ทางการจัดการธุรกิจของทีไระลึกและผลิตภัณฑ์พืๅนบຌาน

85

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ประภทวิชาอุตสาหกรรมทองทีไยว

สปาและความงาม

สาขาวิชาสปาและความงาม
ทางสปาและความงาม

86

ประกาศนียบัตรครูทคนิคชัๅนสูง

สงสริมการกษตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสงสริมการกษตร

สอศ. 17

หมำยเหตุ

ทางชางสารวจ

หลักสูตรตอนืไอง 2 ปี / ทียบทาปริญญาตรี
ทางการกษตร

18. สถำนศึกษำ฿นสังกัดกระทรวง กรมอื่น ๆ
ประกอบดຌวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังนีๅ
1. กรมแพทย์ทหารรือ
2. รงรียนชางกรมอูทหารรือ
3. รงรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
4. รงรียนแผนทีไ กรมแผนทีไทหาร
5. รงรียนนายรຌอยตารวจ
6. วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
7. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดเทย
8. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-1-

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

กรมพทย์ทหำรเรือ
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงวชกิจ
ฉุกฉิน

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางวชกิจฉุกฉิน

นร 1004.3/113 ลว. 9 มษายน 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2552

รงเรียนชำงกรมอูทหำรเรือ
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางการอูรือ

สาขาวิชาการตอรือ
ทางชางการอูรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2547

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางครืไองกลรงงานรือ

สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางครืไองกลรงงานรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2547

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางตอรือ

สาขาวิชาการตอรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2547

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเฟฟ้ารือ

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางชางตอรือ
ทางชางเฟฟ้ารือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2547

-2-

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาชีพการอู

สาขาวิชาการตอรือ
ทางการอู
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2536

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาชีพชางกลรงงาน(รือ)

สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางกลรงงาน(รือ)
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2536

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาชีพชางตอรือ

สาขาวิชาการตอรือ
ทางชางตอรือ

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2536

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อาชีพชางเฟฟ้ารือ

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางชางตอรือ
ทางชางเฟฟ้า(รือ)

นร 1004.3/415 ลว. 1 ตุลาคม 2550
พ.ศ. 2536

หมำยเหตุ

รงเรียนจำอำกำศ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ
1

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางยนต์

สาขาวิชาครืไองกล
ทางชางยนต์

-3-

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

2

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางเฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางชางเฟฟ้ากาลัง
ทางเฟฟ้ากาลัง

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอิลใกทรอนิกส์
ทางอิลใกทรอนิกส์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางกอสรຌาง

สาขาวิชากอสรຌาง
ทางชางกอสรຌาง
ทางกอสรຌาง

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ทคนลยีทรคมนาคม

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางทคนลยีทรคมนาคม
ทางทรคมนาคม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-4-

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

6

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางทคนิคสถาปัตยกรรม

สาขาวิชากอสรຌาง
ทางชางทคนิคสถาปัตยกรรม
ทางสถาปัตยกรรม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

7

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ชางอากาศยาน

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางชางอากาศยาน

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

พณิชยการ

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางพณิชยการ

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

9

ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาพณิชยการ
ทางการประชาสัมพันธ์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-5-

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

10 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

ทคนลยีการถายภาพและวีดีทศั น์

สาขาวิชาศิลปกรรม
นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
ทางทคนลยีการถายภาพและวีดีทศั น์ หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

11 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

คหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทางคหกรรม

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2539

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ระหวางปี 2539-2547
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

อากาศยาน

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางอากาศยาน

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2548

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

13 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

เฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์

สาขาวิชาเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์
ทางเฟฟ้าและอิลใกทรอนิกส์

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 3 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนตຌน
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-6-

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

14 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

เมระบุสาขาวิชาอก

15 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

บังคับการบิน

ผลกำรรับรอง
-

สาขาวิชา (เมระบุสาขาวิชา)
ทางบังคับการบิน

-7-

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ระหวางปี 2545-2549
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
หลาทหารชางอากาศ หลาทหาร
สรรพาวุธ หลาทหารสืไอสาร หลาทหาร
ยธิน
หลาทหารสารวัตร หลาทหารตຌนหน
หลาทหารอุตุ

นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
หลักสูตร พ.ศ. 2545

หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ระหวางปี 2545-2549
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

16 ประกาศนียบัตรรงรียนจาอากาศ

สำขำวิชำ/วิชำเอก
ควบคุมอากาศยาน และแจຌงตือนภัย

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

สาขาวิชาทคนลยีทรคมนาคม
นร 1004.3/336 ลว. 21 ตุลาคม 2553
ทางควบคุมอากาศยาน และแจຌงตือนภัย หลักสูตร พ.ศ. 2545

หมำยเหตุ
หลักสูตร 2 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ระหวางปี 2545-2549
ซึไงกระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

รงเรียนผนที่ กรมผนทีท่ หำร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทคนิค

ทคนิควิศวกรรมสารวจ

สาขาวิชาทคนิควิศวกรรมสารวจ
ทางทคนิควิศวกรรมสารวจ

นร 1004.3/354 ลว. 2 ตุลาคม 2552

รงเรียนนำยรຌอยตำรวจ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวทิ ยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์

นร 1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2554
หลักสูตร฿หม พ.ศ. 2552

วิทยำลัยพยำบำลตำรวจ
1

ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

-8-

นร1004.3/212 ลว. 5 กรกฎาคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
นร 1004.3/420 ลว. 26 พฤศจิกายน
2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

หมำยเหตุ

วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
1

ประกาศนียบัตรผูຌชวยพยาบาล

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยพยาบาล

นร 1004.3/49 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2553
หลักสูตร฿หม พ.ศ. 2549

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สถำบันพระบรมรำชชนก
1

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

2

ประกาศนียบัตรวชระบียน

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางวชระบียน

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
กระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

3

ประกาศนียบัตรสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
ทางสตทัศนศึกษา

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
กระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

4

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวทิ ยาคลินิค
(พยาธิวทิ ยาคลินิค)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางพยาธิวทิ ยาคลินิค

นร1004.3/23 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
กระทรวงศึกษาธิการทียบความรูຌเดຌ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
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ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หนังสือรับรอง

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง

การแพทย์แผนเทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนเทย
ทางการแพทย์แผนเทย

นร 1004.3/137 ลว. 22 มษายน 2552
หลักสูตร฿หม พ.ศ. 2549

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์
(ทันตสาธารณสุข)

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทันตสาธารณสุข

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์
(ทคนิคภสัชกรรม)

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางทคนิคภสัชกรรม

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
สาธารณสุขศาสตร์
(สาธารณสุขชุมชน)

เมระบุสาขาวิชาอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขชุมชน

นร1004.3/24 ลว. 20 มกราคม 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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หมำยเหตุ

19. ทันตพทยสภำ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของทันตแพทยสภา มีดังนีๅ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทพ. 1

ลำดับที่
1

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร
ประกาศนียบัตรผูຌชวยทันตแพทย์

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

เมระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผูຌชวยทันตแพทย์

ทพ. 2

หมำยเหตุ
หลักสูตร 1 ปีตอจากมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

20. พทยสภำ
คุณวุฒ฿ิ นระดับตาง ๆ ของแพทยสภา มีดังนีๅ
1. วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรทัไวเป) หลักสูตร 3 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + ฿บอนุญาต฿หຌป็นผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม
2. วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรทัไวเป) หลักสูตร 4 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + ฿บอนุญาต฿หຌป็นผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม
3. วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรตอยอด) หลักสูตร 1-2 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + วุฒบิ ตั รหลักสูตรทัไวเป/
หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาดียวกับหลักสูตรวุฒบิ ตั รทัไวเป
4. วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรตอยอด) หลักสูตร 2 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + วุฒบิ ตั รหลักสูตรทัไวเป/
หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาดียวกับหลักสูตรวุฒบิ ตั รทัไวเป
5. หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรตอยอด) หลักสูตร 1-2 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + วุฒบิ ตั รหลักสูตรทัไวเป/
หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาดียวกับหลักสูตรวุฒบิ ตั รทัไวเป
6. หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม (หลักสูตรตอยอด) หลักสูตร 2 ปี ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต + วุฒบิ ตั รหลักสูตรทัไวเป/
หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมสาขาวิชาดียวกับหลักสูตรวุฒบิ ตั รทัไวเป

พส. 1

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

1

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

วชศาสตร์ปอ้ งกัน
แขนงวชศาสตร์ทางทะล

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ปอ้ งกัน
(วชศาสตร์ทางทะล)

หลักสูตร 3 ปีตอจาก พ.บ +
฿บอนุญาตฯ

2

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อายุรศาสตร์มะรใงวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์มะรใงวิทยา

หลักสูตร 4 ปีตอจาก พ.บ +
฿บอนุญาตฯ

3

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาการระงับปวด

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางการระงับปวด

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

4

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ตจวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ตจวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

5

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ประสาทวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ประสาทวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

6

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์พฒ
ั นาการและ
พฤติกรรม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์พฒ
ั นาการและพฤติกรรม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

7

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ
และมตาบอลิสม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตาบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

8

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 2

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

9

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคทางดิน
อาหารและตับ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
ทางกุมารวชศาสตร์รคทางดินอาหารและตับ หนังสืออนุมัติฯ

10

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคภูมิแพຌและ
ภูมิคุຌมกัน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคภูมิแพຌและภูมิคุຌมกัน

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

11

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารศาสตร์ภชนาการ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศาสตร์ภชนาการ

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

12

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาตจพยาธิวทิ ยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจพยาธิวทิ ยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค หรือ
สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาทัไวเป หรือ
สาขาวิชาตจวิทยา

13

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาพยาธิสูตินรีวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิสูตินรีวชวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค หรือ
สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาทัไวเป

14

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัๅนสูง

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภาพวินิจฉัยชัๅนสูง

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

15

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภาพวินิจฉัยระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 3

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

16

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภชนศาสตร์คลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภชนศาสตร์คลินิก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

17

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขามะรใงนรีวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางมะรใงนรีวชวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

18

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาของลาตัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาของลาตัว

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

19

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

20

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาลหิตวิทยาและมะรใง฿นดใก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางลหิตวิทยาและมะรใง฿นดใก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

21

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาพืไอการผาตัดหัว฿จ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก
ทางวิสัญญีวทิ ยาพืไอการผาตัดหัว฿จ
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

22

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับดใก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสัญญีวทิ ยาสาหรับดใก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

23

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูຌปวຆ ยรค
ทางระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูຌปวຆ ยรคทางระบบ
ประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 4

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

24

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชบาบัดวิกฤต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชบาบัดวิกฤต

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

25

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชภสัชวิทยาและพิษวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชภสัชวิทยาและพิษวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

26

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์การจริญพันธุ์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์การจริญพันธุ์

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

27

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์มารดาและทารก฿น
ครรภ์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์มารดาและทารก฿นครรภ์

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

28

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง สาขาวิชาแพทยศาสตร์
฿บหนຌา
ทางศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง฿บหนຌา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

29

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะรใงวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์มะรใงวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

30

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ลาเสຌ฿หญและทวาร
หนัก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ลาเสຌ฿หญและทวารหนัก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

31

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดลือด

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์หลอดลือด

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

32

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบตั ิหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์อุบตั ิหตุ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 5

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ

หมำยเหตุ

33

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ

34

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

35

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตะบอลิสม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตะบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

36

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

37

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคภูมิแพຌและ
ภูมิคุຌมกันทางคลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคภูมิแพຌและภูมิคุຌมกันทาง
คลินิก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

38

วุฒบิ ตั รแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคระบบทางดิน
อาหาร

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคระบบทางดินอาหาร

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

39

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

วชศาสตร์ปอ้ งกัน
แขนงวชศาสตร์ทางทะล

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์ปอ้ งกัน (วชศาสตร์ทางทะล)

หลักสูตร 3 ปีตอจาก พ.บ +
฿บอนุญาตฯ

40

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาการระงับปวด

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางการระงับปวด

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

พส. 6

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

41

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ตจวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ตจวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

42

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ทารกแรกกิด
และปริกานิด

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ทารกแรกกิดและ
ปริกานิด

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

43

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์ประสาทวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์ประสาทวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

44

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์พฒ
ั นาการและ
พฤติกรรม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์พฒ
ั นาการและพฤติกรรม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

45

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ
และมตาบอลิสม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตาบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

46

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

47

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคทางดิน
อาหารและตับ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
ทางกุมารวชศาสตร์รคทางดินอาหารและตับ หนังสืออนุมัติฯ

48

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารวชศาสตร์รคภูมิแพຌและ
ภูมิคุຌมกัน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารวชศาสตร์รคภูมิแพຌและภูมิคุຌมกัน
พส. 7

หมำยเหตุ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

49

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขากุมารศาสตร์ภชนาการ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางกุมารศาสตร์ภชนาการ

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

50

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาตจพยาธิวทิ ยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางตจพยาธิวทิ ยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค
หรือสาขาวิชาพยาธิวทิ ยาทัไวเป
หรือสาขาวิชาตจวิทยา

51

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาพยาธิสูตินรีวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางพยาธิสูตินรีวชวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสือ
อนุมัติฯ สาขาวิชาพยาธิวทิ ยากายวิภาค หรือ
สาขาวิชาพยาธิวทิ ยาทัไวเป

52

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัๅนสูง

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภาพวินิจฉัยชัๅนสูง

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

53

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภาพวินิจฉัยระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

54

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาภชนศาสตร์คลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางภชนศาสตร์คลินิก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

55

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขามะรใงนรีวชวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางมะรใงนรีวชวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 8

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

56

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาของลาตัว

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาของลาตัว

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

57

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางรังสีรวมรักษาระบบประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

58

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาลหิตวิทยาและมะรใง฿นดใก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางลหิตวิทยาและมะรใง฿นดใก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

59

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาพืไอการผาตัดหัว฿จ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก
ทางวิสัญญีวทิ ยาพืไอการผาตัดหัว฿จ
หลอดลือด฿หญ และทรวงอก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

60

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับดใก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสัญญีวทิ ยาสาหรับดใก

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

61

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูຌปวຆ ยรค
ทางระบบประสาท

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวิสัญญีวทิ ยาสาหรับผูຌปวຆ ยรคทางระบบ
ประสาท

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

62

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชบาบัดวิกฤต

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชบาบัดวิกฤต

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

63

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชภสัชวิทยาและพิษวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชภสัชวิทยาและพิษวิทยา

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

พส. 9

หมำยเหตุ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

64

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์การจริญพันธุ์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์การจริญพันธุ์

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

65

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาวชศาสตร์มารดาและทารก฿น
ครรภ์

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางวชศาสตร์มารดาและทารก฿นครรภ์

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

66

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง สาขาวิชาแพทยศาสตร์
฿บหนຌา
ทางศัลยศาสตร์ตกแตงและสริมสรຌาง฿บหนຌา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

67

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะรใงวิทยา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์มะรใงวิทยา

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

68

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์ลาเสຌ฿หญและ
ทวารหนัก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์ลาเสຌ฿หญและทวารหนัก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

69

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดลือด

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์หลอดลือด

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

70

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบตั ิหตุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางศัลยศาสตร์อุบตั ิหตุ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

71

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์ผูຌสูงอายุ

หลักสูตร 2 ปีตอจากสาขาหลัก 3 ปี
รวมป็น 5 ปี

72

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคขຌอและรูมาติซัไม
พส. 10

หมำยเหตุ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

ลำดับที่

ชื่อปริญญำ/ประกำศนียบัตร

สำขำวิชำ/วิชำเอก

ผลกำรรับรอง

หมำยเหตุ

73

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตะบอลิสม

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคตอมเรຌทอ และ
มตะบอลิสม

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

74

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคติดชืๅอ

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

75

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคภูมิแพຌและ
ภูมิคุຌมกันทางคลินิก

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคภูมิแพຌและภูมิคุຌมกันทาง
คลินิก

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

76

หนังสืออนุมัติแสดงความรูຌความชานาญ
฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์รคระบบทางดิน
อาหาร

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ทางอายุรศาสตร์รคระบบทางดินอาหาร

หลักสูตร 1-2 ปีตอยอดจากวุฒบิ ตั รฯ /
หนังสืออนุมัติฯ

พส. 11

