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1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 



1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  15  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  คณะแพทยศาสตร�  คณะเภสัชศาสตร�  คณะรัฐศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�    คณะศิลปกรรมศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะสหเวชศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� คณะอักษรศาสตร� บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (เดิมช่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร)

จุฬาฯ1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตร�

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ท่ัวไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะครุศาสตร

จุฬาฯ2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟ@สิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟ@สิกส�

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนดนตรีไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนดนตรีไทย

ทางดนตรีไทย

ทางดุริยางค�ไทย

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

จุฬาฯ3
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16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนดนตรีสากล สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนดนตรีสากล

ทางดนตรีสากล

ทางดุริยางค�สากล

หลักสูตร 5 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและ

      ทันตกรรมรากเทียม

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและ         

   ทันตกรรมรากเทียม

หลักสูตรนานาชาติ  รับผูDจบ ท.บ. 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีวิทยาช4องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางรังสีวิทยาช4องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รับผูDจบ ท.บ. + ใบอนุญาตฯฯ 

เดิมช่ือสาขาวิชารังสีวิทยาช4องปากและใบหนDา 

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

ทันตกรรมประดิษฐ� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมประดิษฐ�

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก ท.บ., 

หลักสูตร 2 ป3ต4อจาก ป.บัณฑิต 

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

ทันตกรรมหัตถการ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมหัตถการ

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก ท.บ.,

หลักสูตร 2 ป3ต4อจาก ป.บัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

วิทยาเอ็นโดดอนต� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางวิทยาเอ็นโดดอนต�

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก ท.บ.,

หลักสูตร 2 ป3ต4อจาก ป.บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต� 

คณะทันตแพทยศาสตร
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6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร�

      การแพทย�คลินิก

ศัลยศาสตร�ช4องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางศัลยศาสตร�ช4องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หลักสูตร 1 ป3ต4อจาก ท.บ. + ใบอนุญาตฯ

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

ทันตกรรมจัดฟLน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมจัดฟLน

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก ท.บ.,

หลักสูตร 1 ป3ต4อจาก วท.ม. 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟLน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางการประกันภัย

เปลี่ยนแปลงการรับรอง ว 41/2553 จากเดิมสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ ทางการประกันภัย

เปNนสาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางการประกันภัย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร�คลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเวชศาสตร�คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฉายาเวชศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางฉายาเวชศาสตร�

ทางรังสีเทคนิค

เริ่มใชDป3การศึกษา 2558 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

คณะแพทยศาสตร
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4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

ศัลยศาสตร�เฉพาะทาง สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางศัลยศาสตร�เฉพาะทาง

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ 

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

จิตเวชศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางจิตเวชศาสตร�

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ. 

6 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร�คลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเวชศาสตร�คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

เริ่มใชDป3การศึกษา 1/2558

7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�

หลักสูตรนานาชาติ 

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

วิสัญญีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางวิสัญญีวิทยา

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ

9 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

สูติศาสตร�-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางสูติศาสตร�-นรีเวชวิทยา

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

อายุรศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางอายุรศาสตร�

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ

มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. แขนงวิชาอายุรศาสตร�ท่ัวไป 

2. แขนงวิชาโลหิตวิทยา 

3. แขนงวิชาประสาทวิทยา

จุฬาฯ6
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11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

      ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางรังสีวิทยา

หลักสูตร 3 ป3ต4อจาก พ.บ.

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเภสัชกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 6 ป3 ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เดิมช่ือสาขาวิชาเภสัชศาสตร�  เริ่มใชDป3การศึกษา 1/2558 

มี 3 แขนงวิชา คือ

1. เภสัชกรรมเทคโนโลยี (มี 3 กลุ4มวิชา) 

    1.1 วิทยาการเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง 

    1.2 เภสัชอุตสาหกรรม 

    1.3 การประกันและควบคุมคุณภาพ 

2. การคDนพบและพัฒนายา 

3. เภสัชศาสตร�สังคมและบริหาร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

เดิมช่ือปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(ไม4ระบุสาขาวิชา)

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมาภิบาล สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางธรรมาภิบาล

หลักสูตรนานาชาติ/ระบบตรีภาค (ไตรภาค) 

คณะเภสัชศาสตร

คณะรัฐศาสตร
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3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

5 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

6 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ�

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ทางภาพถ4าย

และเทคโนโลยีทางการพิมพ�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีทางอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมเปNนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตร
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4 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางสัตววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีทางภาพ

เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง ว 14/ 2555 

จากเดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ 

ทางเทคโนโลยีทางภาพ 

เปNน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ� 

ทางเทคโนโลยีทางภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีนิวเคลียร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีนิวเคลียร�

ทางนิวเคลียร�เทคโนโลยี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมแหล4งนํ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมแหล4งนํ้า

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร
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3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและเทคโนโลยีการปSองกันประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีการปSองกันประเทศ

มี 7 แขนงวิชา คือ

1. แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและวัตถุระเบิด  

2. แขนงวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร�เพ่ือการปSองกันประเทศ 

3. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟSาเพ่ือการปSองกันประเทศ 

4. แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือการปSองกันประเทศ 

5. แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลDอมเพ่ือการปSองกันประเทศ 

6. แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการเพ่ือการปSองกันประเทศ 

7. แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการปSองกันประเทศ

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลปTตะวันตก

วิชาเอกการประพันธ�เพลง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางการประพันธ�เพลง

ทางดุริยางคศิลปT

ทางดุริยางคศิลปTตะวันตก

เริ่มใชDป3การศึกษา 1/2558 

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. การประพันธ�เพลง 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลปTตะวันตก 

วิชาเอกการแสดงดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางการแสดงดนตรี

ทางดุริยางคศิลปT

ทางดุริยางคศิลปTตะวันตก

2. การแสดงดนตรี 

1

คณะศิลปกรรมศาสตร

จุฬาฯ10



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไม4ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิจิตรศิลปTและประยุกต�ศิลปT ช่ือสาขาวิชาท่ีระบุไวDใน Transcript :

Fine and Applied Arts 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร� สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

ทางเศรษฐศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางรังสีเทคนิค

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรนานาชาติ  มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. โภชนบําบัดทางการแพทย� 

2. โภชนชีวเคมี 

3. อาหารและโภชนาการประยุกต� 

เริ่มใชDป3การศึกษา 1/2558 

(เดิม ว 41/53 รับรองเปNนสาขาวิชาเกษตรศาสตร�) 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรนานาชาติ มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. แขนงวิชาโภชนบําบัดทางการแพทย� 

2. แขนงวิชาโภชนชีวเคมี 

3. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต�

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

จุฬาฯ11



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ทางวิทยาศาสตร�การสัตวแพทย�คลินิก

ไม4ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร� หลักสูตร 1 ป3ต4อจาก สพ.บ. 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุ�สัตว� สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร�

ทางวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�

รับผูDจบ สพ.บ.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางวิทยาการสืบพันธุ�สัตว�

รับผูDจบ วท.บ.

1

(1)

ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ วิชาเลือก มี 8 วิชา คือ 

1. ภาษาจีน 

(2) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาญี่ปุdน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาญี่ปุdน

2. ภาษาญี่ปุdน 

(3) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาเกาหลี

3. ภาษาเกาหลี 

คณะสัตวแพทยศาสตร

2

คณะอักษรศาสตร

จุฬาฯ12



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(4) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาฝรั่งเศส

4. ภาษาฝรั่งเศส 

(5) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาเยอรมัน

5. ภาษาเยอรมัน 

(6) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาสเปน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาสเปน

6. ภาษาสเปน 

(7) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษาอิตาเลียน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษาอิตาเลียน

7. ภาษาอิตาเลียน

(8) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรม

แขนงวิชาภาษารัสเซีย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรม

ทางภาษารัสเซีย

8. ภาษารัสเซีย

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร�และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางภูมิศาสตร�

ทางภูมิศาสตร�และภูมิสารสนเทศ

จุฬาฯ13



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

4 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษารัสเซีย

5 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาบาลี-สันสกฤต

และพุทธศาสน�ศึกษา

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน�ศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 

6 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุdน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุdน

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาญี่ปุdน 

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน�ศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาบาลี-สันสกฤต

ทางภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน�ศึกษา

มีเลือก 2 สาย คือ 

1. สายภาษาบาลี-สันสกฤต 

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน�ศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางพุทธศาสน�ศึกษา

ทางภาษาบาลี-สันสกฤต และพุทธศาสน�ศึกษา

2. สายพุทธศาสน�ศึกษา 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย�

หลักสูตรสหสาขาวิชา 

 

7

บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาฯ14



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และโซ4อุปทาน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

ทางการจัดการโลจิสติกส�และโซ4อุปทาน

หลักสูตรสหสาขาวิชา

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการดDานโลจิสติกส�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�สิ่งแวดลDอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลDอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร�สิ่งแวดลDอม

ทางสิ่งแวดลDอม

หลักสูตรสหสาขาวิชา 

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลDอม การพัฒนา และความย่ังยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลDอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลDอม

ทางสิ่งแวดลDอม การพัฒนา และความย่ังยืน

หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรสหสาขาวิชา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร (เดิมช่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร)

จุฬาฯ15



 

 

2. มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 

 

 

 



2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
                    มีคณะวิชาท้ังหมด 14 คณะ คือ คณะเกษตร กําแพงแสน  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะประมง  คณะมนุษยศาสตร%  คณะวนศาสตร%  คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร%  คณะศึกษาศาสตร%  คณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร%  คณะสัตวแพทยศาสตร%  คณะสาธารณสุขศาสตร% คณะสิ่งแวดล+อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

มก. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการฟาร%มสมัยใหม2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางการจัดการฟาร%มสมัยใหม2

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางโรคพืช

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางทรัพยากรเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร%การประมงและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางวิทยาศาสตร%การประมงและเทคโนโลยี

ทางการประมง

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร%การประมงและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางวิทยาศาสตร%การประมงและเทคโนโลยี

ทางการประมง

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะเกษตร กําแพงแสน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะประมง

มก. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท2องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท2องเท่ียว

เดิมช่ือสาขาวิชาการเดินทางและท2องเท่ียว

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาตะวันออก

มี 2 วิชาเอก คือ

1. ภาษาจีน

2. ภาษาญึ่ปุ8น

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วนศาสตร% สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางวนศาสตร%

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการลงทุน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร�

คณะวนศาสตร�

คณะวิทยาการจัดการ

มก. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมเกษตร

ทางเครื่องจักรกลเกษตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

เริ่มใช+ป:การศึกษา 1/2556 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร%และสารสนเทศศาสตร% สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร%และสารสนเทศศาสตร%

ทางคอมพิวเตอร%

เริ่มใช+ป:การศึกษา 2556

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมโยธาชลประทาน

ทางวิศวกรรมโยธา

เริ่มใช+ป:การศึกษา 2556 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

     ระบบฝ@งตัว

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

     ระบบฝ@งตัว

ทางคอมพิวเตอร%

หลักสูตรนานาชาติ

เริ่มใช+ป:การศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร�

มก. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

มี 3 หมวดวิชา คือ

1. กลศาสตร%ประยุกต% 

2. พลังงาน-ความร+อนและของไหล 

3. ระบบพลศาสตร%และการควบคุม 

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟCาและอิเล็กทรอนิกส% สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมไฟฟCาและอิเล็กทรอนิกส%

ทางวิศวกรรมไฟฟCา

มี 2 กลุ2มวิชา คือ  

1. กําลัง 

2. อิเล็กทรอนิกส% 

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร%

ทางวิศวกรรมวัสดุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%และชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร%และพฤติกรรมศาสตร%

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%และชุมชน

คณะศึกษาศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�

มก. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย% สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร%

ทางคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย%

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล+อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร%

ทางอนามัยสิ่งแวดล+อม

ทางสิ่งแวดล+อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล+อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล+อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล+อม

ทางสิ่งแวดล+อม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การขนส2งทางทะเล สาขาวิชาการจัดการ

ทางการขนส2งทางทะเล

คณะสัตวแพทยศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�

คณะส่ิงแวดล.อม

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มก. 6



 

 

3. มหาวิทยาลัยขอนกน 

 

 

 



3. มหาวิทยาลัยขอนแก�น
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  21  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร�  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะเทคนิคการแพทย�  คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะแพทยศาสตร�  คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร� คณะสถาป*ตยกรรมศาสตร�  คณะสัตวแพทยศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�  วิทยาลัยการปกครองท-องถ่ิน  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มข. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางกีฏวิทยา

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฐพีศาสตร�และสิ่งแวดล-อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางปฐพีศาสตร�และสิ่งแวดล-อม

ทางสิ่งแวดล-อม

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางสัตวศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมบูรณะ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมบูรณะ

รับผู-จบ ท.บ. + ใบอนุญาตฯ + ประสบการณ�

ไม=น-อยกว=า 1 ป> 

คณะเกษตรศาสตร)

คณะทันตแพทยศาสตร)

มข. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตแพทยศาสตร�

รับผู-จบ ท.บ. 

มี 5 วิชาเอก คือ 

1. ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

2. ทันตสาธารณสุข 

3. ทันกรรมบูรณะ 

4. ปริทันตวิทยา 

5. วิทยาการวินิจฉัยโรคช=องปาก 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก

รับผู-จบพ้ืนสาขาวิชาอ่ืน ๆ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารพยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�

ทางการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก

รับผู-จบ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย� และมีใบอนุญาต

เปDนผู-ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีธรณี

ทางธรณีวิทยา

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคนิคการแพทย)

1

มข. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เดิมช่ือสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวเวชศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาชีวเวชศาสตร�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร�เขตร-อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเวชศาสตร�เขตร-อน

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร�

การแพทย�คลินิก

เวชศาสตร�ฉุกเฉิน สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางเวชศาสตร�ฉุกเฉิน

หลักสูตร 2 ป>ต=อจาก พ.บ.+ ใบอนุญาตฯ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชวิทยา สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเภสัชวิทยา

รับหลายพ้ืนฐาน 

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย�

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�คลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�คลินิก

รับผู-จบ พ.บ. และสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู=ใน

ภาคการศึกษาสุดท-ายของหลักสูตรผู-เช่ียวชาญเฉพาะทาง

สาขาต=างๆ ทางคลินิก

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะแพทยศาสตร)

มข. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบําบัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเภสัชบําบัด

หลักสูตร 1 ป>ต=อจาก ภ.บ., ป.โท-เอก สาขาวิชา

เภสัชกรรมคลินิก 

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางการจัดการเภสัชกรรม

รับผู-จบ ภ.บ. + ประสบการณ�ไม=น-อยกว=า 3 ป> 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

รับหลายพ้ืนฐาน 

รับผู-จบสาขาวิชาอ่ืน ๆ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

รับผู-จบ ภ.บ.

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

รับผู-จบ ภ.บ., ภ.ม.

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท-องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองท-องถ่ิน

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                      

ทางการบริหาร

คณะเภสัชศาสตร)

3

คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)

มข. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                      

ทางการบริหาร

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท=องเท่ียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการท=องเท่ียว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและอีเว-นท� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโรงแรมและอีเว-นท�

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท=องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท=องเท่ียว

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร)

มข. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการประมง

ทางวิทยาศาสตร�การประมง

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเกษตร

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

มี 2 กลุ=มวิชา คือ 

1. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยี

    หลังการเก็บเก่ียว 

2. วิศวกรรมดินและนํ้า 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล-อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล-อม

ทางสิ่งแวดล-อม

คณะวิศวกรรมศาสตร)

คณะวิทยาศาสตร)ประยุกต)และวิศวกรรมศาสตร)

มข. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลปJ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดุริยางคศิลปJ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลปJ สาขาวิชาวิจิตรศิลปJและประยุกต�ศิลปJ

ทางทัศนศิลปJ

ทางศิลปกรรม

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศิลปJ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดุริยางคศิลปJ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ           

 ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปกรรมศาสตร)

คณะศิลปศาสตร)

มข. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาญี่ปุMน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาญี่ปุMน

ทางภาษาญี่ปุMน

หลักสูตร 5 ป>ต=อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาไทย

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป>ต=อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช-ป>การศึกษา 1/2556 

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะภาษา

ต=างประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต=างประเทศ

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป>ต=อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช-ป>การศึกษา 1/2556 

ร=วมมือกับ Southwest University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ให- 2 ปริญญา)

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�ศึกษา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 14/2555

จากเดิมช่ือปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

เปDนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร)

มข. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 14/2555

จากเดิมช่ือปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

เปDนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

1 ปริญญาสถาป*ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาป*ตยกรรมศาสตร� สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป*ตยกรรมศาสตร�

หลักสูตร 5 ป>ต=อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาสถาป*ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร�

ทางการออกแบบอุตสาหกรรม

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาป*ตยกรรมศาสตร� สาขาวิชาสถาป*ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป*ตยกรรมศาสตร�

มี 5 กลุ=มวิชา คือ

1. ออกแบบสถาป*ตยกรรม 

2. สถาป*ตยกรรมพ้ืนถ่ิน 

3. ทฤษฎีและประวัติศาสตร�สถาป*ตยกรรม 

4. เทคโนโลยีอาคาร 

5. ผังเมือง 

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชา (ไม=ระบุสาขาวิชา)

ทางการวางแผนภาคและเมือง

ทางผังเมือง

คณะสถาป0ตยกรรมศาสตร)

มข. 10



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทย�สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร�

ทางสัตวแพทย�สาธารณสุข

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร�เพ่ือสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางโภชนศาสตร�เพ่ือสุขภาพ

ทางโภชนาการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท-องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการปกครองท-องถ่ิน

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                     

ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชัน

หลักสูตรนานาชาติ 

เริ่มใช-ป>การศึกษา 1/2556 

คณะสัตวแพทยศาสตร)

วิทยาลัยการปกครองท1องถ่ิน

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร)

มข. 11



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

มข. 12



 

 

4. มหาวิทยาลัยชียง฿หม 

 

 

 



4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
                     มีคณะวิชาท้ังหมด  8  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะแพทยศาสตร�  คณะเภสัชศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะเศรษฐศาสตร�  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มช. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เดิมช่ือสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม0ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร� หลักสูตร 6 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาแพทยศาสตร�

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

กุมารเวชศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางกุมารเวชศาสตร�

หลักสูตร 1 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

จักษุวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางจักษุวิทยา

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ 

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

นิติเวชศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางนิติเวชศาสตร�

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ 

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

พยาธิวิทยาคลินิก สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางพยาธิวิทยาคลินิก

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะแพทยศาสตร)

มช. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

รังสีวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางรังสีวิทยา

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ 

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

สูติศาสตร�และนรีเวชวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางสูติศาสตร�และนรีเวชวิทยา

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ

9 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

โสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

หลักสูตร 1 ป3ต0อจาก พ.บ. + ใบอนุญาตฯ 

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

วิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก

อายุรศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางอายุรศาสตร�

หลักสูตร 2 ป3ต0อจาก พ.บ.+ใบอนุญาตฯ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางสรีรวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไม0ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร� หลักสูตร 6 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร�เครื่องสําอาง

คณะเภสัชศาสตร)

มช. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลAอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลAอม

ทางสิ่งแวดลAอม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข0าย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข0าย

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใชAป3การศึกษา 1/2556

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร0 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเหมืองแร0

หลักสูตรนานาชาติ 

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมพลังงาน

เดิมช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร� (5 ป3) 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร� (5 ป3) 

คณะศึกษาศาสตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร)

มช. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟGสิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟGสิกส�

หลักสูตร 5 ป3ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร� (5 ป3) 

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม0ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม0ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� หลักสูตรสองภาษา 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะเศรษฐศาสตร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มช. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสมัยใหม0และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางการจัดการสมัยใหม0และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

มช. 6



 

 

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 



5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะศึกษาศาสตร�

มทษ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ป%ต&อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู0นําทางการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาวะผู0นําทางการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร(

มทษ. 2



 

 

6. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี 

 

 

 



6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  บัณฑิตวิทยาลัยร$วมด%านพลังงานและสิ่งแวดล%อม

มจธ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมีเดีย

วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล                       

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

มี 3 วิชาเอก คือ 

1. เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมีเดีย

วิชาเอกการพัฒนาเกมส�

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางการพัฒนาเกมส�

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

2. การพัฒนาเกมส� 

เทคโนโลยีมีเดีย

วิชาเอกการพัฒนาเกม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางการพัฒนาเกม

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

2. การพัฒนาเกม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมีเดีย

วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย�

สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย�              

ทางเทคโนโลยีมีเดีย

ทางเวชนิทัศน�

3. เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย� 

คณะครุศาสตร+อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1

มจธ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช%ป2การศึกษา 2558 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

มี 5 วิชาเอก คือ 

1. การบริหารโครงการ 

2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การจัดการธุรกิจดิจิทัล 

4. การจัดการอสังหาริมทรัพย� 

5. การบริหารจัดการองค�กร 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยร.วมด�านพลังงานและส่ิงแวดล�อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

มจธ. 3



 

 

7. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ 

 

 

 



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�  คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�และวิศวกรรมศาสตร�

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ (เดิมช่ือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ)

คณะวิศวกรรมศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มจพ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ0าและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ0าและพลังงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ร5วมมือกับ Universite de Lorraine สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

โดยไดEรับปริญญาจากท้ัง  2 สถาบัน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร    

       มนุษย�

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

      ทรัพยากรมนุษย�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุปกรณ�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางอุปกรณ�การแพทย�

หลักสูตรต5อเน่ือง 3 ปJต5อจาก ปวส.

คณะครุศาสตร-อุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร-ประยุกต-

มจพ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมการผลิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เดิมเปKนหลักสูตรนานาชาติ

เปKนหลักสูตรความร5วมมือกับ 

Institut Polytechnique de Grenoble (INPG)  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม                 

ทางวัสดุศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุ5นยนต�และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมหุ5นยนต�และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เดิมเปKนหลักสูตรสองภาษา 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร-นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

คณะวิทยาศาสตร-ประยุกต-และวิศวกรรมศาสตร-

คณะวิศวกรรมศาสตร-

มจพ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการก5อสรEาง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการก5อสรEาง

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 3/2559 จากเดิม 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปKน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มี 3 แขนงวิชา คือ

1. วิศวกรรมโครงสรEาง

2. วิศวกรรมธรณีเทคนิค

3. การจัดการเชิงวิศวกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มจพ. 4



 

 

8. มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี 

 

 

 



8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร�  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ

มทส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร� หลักสูตร 6 ป0ต+อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมช่ือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการจัดการจราจรทางอากาศ

ช่ือหลักสูตร : เทคโนโลยีการบินบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ 

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการบิน

เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ 

มี 3 วิชาเอก คือ

1. การจัดการจราจรทางอากาศ

2. การจัดการการขนส+งสินค8าทางอากาศ

3. การจัดการท+าอากาศยาน

ช่ือหลักสูตร : เทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการบิน

สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร(

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันการบินพลเรือน  สถาบันสมทบ

มทส. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาเทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการบิน

หลักสูตรต+อเน่ือง 2 ป0

เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ

และปริญญาเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท+าอากาศยาน

มี 2 วิชาเอก คือ

1. การจัดการจราจรทางอากาศ

2. การจัดการท+าอากาศยาน

มทส. 3



 

 

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 



9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  19  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะแพทยศาสตร�  คณะรัฐศาสตร�  คณะวิทยาการเรียนรู$และศึกษาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�  คณะสหเวชศาสตร�  คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�  คณะการบัญชีและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค�  วิทยาลัยแพทยศาสตร�นานาชาติจุฬาภรณ�  วิทยาลัยสหวิทยาการ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  สถาบันภาษา

มธ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผู$สูงอายุ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมผู$สูงอายุ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร� สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

ทางพยาบาลศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เซลล�ต$นกําเนิดและอณูชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางชีววิทยา

ทางเซลล�ต$นกําเนิดและอณูชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางระบาดวิทยาคลินิก

รับหลายพ้ืนฐาน

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทย�แผนไทยประยุกต� สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�

ทางการแพทย�แผนไทยประยุกต�

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางระบาดวิทยาคลินิก

รับหลายพ้ืนฐาน

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�

มธ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสําหรับ

     นักบริหาร

สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสําหรับ

     นักบริหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับ

นักบริหาร

ปริญญาท่ีได$รับ : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาการเรียนรู$ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาการเรียนรู$

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการเรียนรู$และนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาการเรียนรู$และนวัตกรรมการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

ทางวัสดุศาสตร�

คณะวิทยาการเรียนรู+และศึกษาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร�

มธ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ@าและคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ@าและคอมพิวเตอร�

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ@า 

เริ่มใช$ปBการศึกษา 2558 

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปEและประยุกต�ศิลปE

ทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางนิติวิทยาศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปกรรมศาสตร�

คณะสหเวชศาสตร�

มธ. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

ทางนโยบายสังคม

มี 2 วิชาเอก  คือ

1. การบริหารแรงงาน

2. นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นโยบายสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

ทางนโยบายสังคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล$อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอนามัยสิ่งแวดล$อม

ทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล$อม       

ทางอาชีวอนามัย

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมFระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางนวัตกรรมการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

คณะการบัญชีและการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร�

มธ. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางจีนศึกษา

ทางภาษาจีน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางจีนศึกษา

ทางภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ / เพ่ิมเติมการรับรองจาก ว 14/2555 /

 หลักสูตรน้ีเปIนหลักสูตร Multidisciplinary คือ ในตัว

ของหลักสูตรมีการผสมผสานระหวFางศาสตร�สองสาขาวิชา

ด$วยกัน ได$แกF สาขาวิชาภาษา วรรณคดี กับ สังคมศาสตร�

และพฤติกรรมศาสตร� ในสัดสFวนของรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะท่ีเทFากัน จึงมีความจําเปIนท่ีจะต$องรับรองเปIน 2 

สาขาวิชา

1

วิทยาลัยนานาชาติ

มธ. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางจีนศึกษา

ทางภาษาจีน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางจีนศึกษา

ทางภาษาจีน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย�บูรณาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการแพทย�บูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทย�บูรณาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการแพทย�บูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ / เพ่ิมเติมการรับรองจาก ว 3/2559 / 

หลักสูตรน้ีเปIนหลักสูตร Multidisciplinary คือ ในตัวของ

หลักสูตรมีการผสมผสานระหวFางศาสตร�สองสาขาวิชา

ด$วยกัน ได$แกF สาขาวิชาภาษา วรรณคดี กับ สังคมศาสตร�

และพฤติกรรมศาสตร� ในสัดสFวนของรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะท่ีเทFากัน จึงมีความจําเปIนท่ีจะต$องรับรองเปIน 2 

สาขาวิชา

1

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค�

วิทยาลัยแพทยศาสตร�นานาชาติจุฬาภรณ�

มธ. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียแปซิฟZกศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางเอเชียแปซิฟZกศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

รFวมกับสถาบันศึกษาความรFวมมือระหวFางประเทศ

แหFงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ 

รับหลายพ้ืนฐาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ 

รับหลายพ้ืนฐาน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ 

รับผู$จบ วศ.บ. 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ 

รับ ป.ตรี สาขาวิชาอ่ืน ๆ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วิทยาลัยสหวิทยาการ

มธ. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส�และระบบโซFอุปทาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส�และระบบหFวงโซFอุปทาน

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส�และระบบหFวงโซF

อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) 

มี 2 กลุFมวิชา คือ

1. วิศวกรรมระบบโซFอุปทาน 

2. วิศวกรรมและวิทยาศาสตร�การบริการ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เดิมช่ือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เปIนภาษาตFางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบันภาษา

มธ. 9



 

 

10. มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

 



10. มหาวิทยาลัยนครพนม
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ

มนพ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรต.อเน่ือง 2 ป1 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟ4สิกส� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางฟ4สิกส�

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป1ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร)

คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร)

มนพ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

หลักสูตร 5 ป1ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาการจัดการ

มนพ. 3



 

 

11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 



11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�

มนร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม%ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ*า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ*า

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปศาสตร�

มนร. 2



 

 

12. มหาวิทยาลัยนรศวร 

 

 

 



12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  15  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร� ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร�และการสื่อสาร

(เดิมช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร�)  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�การแพทย�

คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะสถาป.ตยกรรมศาสตร�  คณะสหเวชศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ

มน. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�การประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางภูมิศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตแพทยศาสตร�

รับผู#จบ ท.บ. 

มี 8 กลุ8มวิชา คือ 

1. ทันตกรรมจัดฟ.น 

2. ทันตกรรมหัตถการ 

3. ทันตกรรมประดิษฐ� 

4. ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

5. ปริทันตวิทยา 

6. วิทยาเอ็นโดดอนต� 

7. ทันตกรรมผู#สูงอายุ 

8. วิทยาการวินิจฉัยโรคช8องปาก 

คณะเกษตรศาสตร( ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม

คณะทันตแพทยศาสตร(

มน. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสาร

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจเอเชีย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจเอเชีย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู#ใหญ8 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

ทางการพยาบาลผู#ใหญ8

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร�ตะวันตก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศาสตร�ตะวันตก

ทางดุริยางคศิลปC

เดิมช่ือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร�สากล 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร(และการส่ือสาร (เดิมช่ือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร()

คณะพยาบาลศาสตร(

คณะมนุษยศาสตร(

มน. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารมวลชน

ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท8องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท8องเท่ียว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มใช#ปEการศึกษา 2555

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร(  (ป1จจุบันช่ือคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร(และการส่ือสาร)

คณะวิทยาศาสตร(

มน. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมโครงสร#างพ้ืนฐาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางการจัดการวิศวกรรมโครงสร#างพ้ืนฐาน

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการโครงสร#างพ้ืนฐานและ

การพัฒนาเมือง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตร 5 ปEต8อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ศึกษา

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษาและวิทยาศาสตร�การออกกําลังกาย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร�การออกกําลังกาย

หลักสูตร 5 ปEต8อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ปEต8อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทยาศาสตร(การแพทย(

คณะวิศวกรรมศาสตร(

คณะศึกษาศาสตร(

มน. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ปEต8อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

6 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางชีววิทยา

7 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟIสิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟIสิกส�

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการกีฬา สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการกีฬา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษา

เดิมช่ือปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาป.ตยกรรม สาขาวิชาสถาป.ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป.ตยกรรม

คณะสถาป1ตยกรรมศาสตร(

มน. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ไม8ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางทัศนมาตรศาสตร�

หลักสูตร 6 ปEต8อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกายภาพบําบัด

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล#อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอนามัยสิ่งแวดล#อม

เดิมช่ือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล#อม 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว8างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหว8างประเทศ

คณะสหเวชศาสตร(

คณะสาธารณสุขศาสตร(

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

มน. 7



 

 

13. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
 

 

 



13. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร�เก้ือการุณย�  คณะแพทยศาสตร�วชิรพยาบาล

นมร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผู'ช(วยพยาบาล ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู'ช(วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป,ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย�

2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร� หลักสูตร 6 ป,ต(อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะพยาบาลศาสตร+เก้ือการุณย+

คณะแพทยศาสตร+วชิรพยาบาล

นมร. 2



 

 

14. มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 



14. มหาวิทยาลัยบูรพา
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  16  คณะ  คือ  คณะการจัดการและการท�องเท่ียว  คณะการแพทย�แผนไทยอภัยภูเบศร  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะโลจิสติกส�  คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะสหเวชศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก�น

สถาบันสมทบ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา  สถาบันสมทบ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  สถาบันสมทบ  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร�

มบ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท�องเท่ียวระหว�างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการท�องเท่ียวระหว�างประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาการแพทย�แผนไทยบัณฑิต การแพทย�แผนไทย สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย

ทางการแพทย�แผนไทย

ร�วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ 

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การค5าระหว�างประเทศและการจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการค5าระหว�างประเทศและการจัดการโลจิสติกส�

คณะการจัดการและการท+องเท่ียว

คณะการแพทย,แผนไทยอภัยภูเบศร

คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร,

คณะโลจิสติกส,

มบ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

มี 6 กลุ�มวิชา คือ 

1. วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 

2. วิศวกรรมชีวการแพทย� 

3. วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

4. อิเล็กทรอนิกส�ชีวภาพและชีวสารสนเทศ 

5. วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร� 

6. วิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล�ต5นกําเนิด

คณะวิทยาศาสตร,

คณะวิทยาศาสตร,และศิลปศาสตร,

คณะวิศวกรรมศาสตร,

มบ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

มี 5 กลุ�มวิชา คือ 

1. วิศวกรรมโครงสร5าง 

2. วิศวกรรมปฐพี 

3. วิศวกรรมนํ้า 

4. วิศวกรรมขนส�งและการจราจร 

5. วิศวกรรมบริหารงานก�อสร5าง 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล5อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล5อม

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

มี 6 กลุ�มวิชา คือ

1. วิศวกรรมวัสดุชีวภาพ 

2. วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

3. วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

4. วิศวกรรมอิเลกทรอนิกส�ชีวภาพ 

5. วิศวกรรมชีวเภสัชศาสตร� 

6. วิศวกรรมอณูชีววิทยาและเซลล�ต5นกําเนิด

มบ. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล5อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล5อม

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

มี 5 กลุ�มวิชา คือ 

1. วิศวกรรมโครงสร5าง 

2. วิศวกรรมปฐพี 

3. วิศวกรรมนํ้า 

4. วิศวกรรมขนส�งและการจราจร 

5. วิศวกรรมบริหารงานก�อสร5าง 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

เริ่มใช5ปAการศึกษา 2555

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การสอนนาฏยสังคีต สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนนาฏยสังคีต

ทางดนตรีไทย

ทางดุริยางคศิลปCไทย

หลักสูตร 5 ปAต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศิลปกรรมศาสตร,

คณะศึกษาศาสตร,

มบ. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนสังคมศึกษา

หลักสูตร 5 ปAต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการฝEกอบรมเพ่ือการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย�

สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการฝEกอบรมเพ่ือการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย�

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปFนภาษาโลก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเปFนภาษาโลก

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�

คณะสหเวชศาสตร,

มบ. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�การแพทย�

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสาธารณสุขชุมชน

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางทันตสาธารณสุข

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางทันตสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร,

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก+น  สถาบันสมทบ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา  สถาบันสมทบ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดสุพรรณบุรี  สถาบันสมทบ

มบ. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

มี 4 กลุ�มวิชา คือ

1. การจัดการ

2. การตลาด

3. การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ

4. การเงิน 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารการประชาสัมพันธ�และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารการประชาสัมพันธ�และสื่อสารมวลชน

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร,

วิทยาลัยนานาชาติ

มบ. 8



 

 

15. มหาวิทยาลัยพะยา 

 

 

 



15. มหาวิทยาลัยพะเยา
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  9  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะนิติศาสตร�  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะแพทยศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�การแพทย�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�  คณะสถาป'ตยกรรมศาสตร�และศิลปกรรมศาสตร�

มพ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางสัตวศาสตร�

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช.ป/การศึกษา 2555 

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไม4ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

1 ประกาศนียบัตรผู.ช4วยพยาบาล ไม4ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู.ช4วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป/ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาการแพทย�แผนจีนบัณฑิต ไม4ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการแพทย�แผนจีน

หลักสูตร 5 ป/ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะแพทยศาสตร)

คณะนิติศาสตร)

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะเกษตรศาสตร)และทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

มพ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

เริ่มใช.ป/การศึกษา 2555 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ<า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ<า

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษา

หลักสูตร 5 ป/ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาคณิตศาสตร�, 

สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาฟ>สิกส�, 

สาขาวิชาพลศึกษา 

มี 5 แขนงวิชา คือ 

1. คณิตศาสตร�

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. พลศึกษา

5. ฟ>สิกส�

คณะวิทยาศาสตร)การแพทย)

คณะวิศวกรรมศาสตร)

คณะศิลปศาสตร)

มพ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

1 ปริญญาสถาป'ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาป'ตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาป'ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป'ตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ป/ต4อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะสถาป.ตยกรรมศาสตร)และศิลปกรรมศาสตร)

มพ. 4



 

 

16. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



16. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะสังคมศาสตร�  วิทยาลัยพุทธศาสตร�นานาชาติ

ม.จ.ร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป-ต(อจากปริญญาตรี

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

1 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะครุศาสตร)

วิทยาลัยพุทธศาสตร)นานาชาติ

คณะสังคมศาสตร)

ม.จ.ร. 2



 

 

17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 



17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  16  คณะ คือ  คณะการท�องเท่ียวและการโรงแรม  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะครุศาสตร%  คณะเทคโนโลยี  คณะเภสัชศาสตร%  คณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร%

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร%  คณะศิลปกรรมศาสตร%  คณะศึกษาศาสตร%  คณะสัตวแพทยศาสตร%  คณะสัตวแพทยศาสตร%และสัตวศาสตร%  คณะสาธารณสุขศาสตร%

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป.

มมส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท�องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการท�องเท่ียว

เดิมช่ือสาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท�องเท่ียวนานาชาติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการท�องเท่ียวนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เดิมเป4นหลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการโรงแรม

เดิมช่ือสาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย%

อิเล็กทรอนิกส%

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป9ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะการท'องเท่ียวและการโรงแรม

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะครุศาสตร+

มมส. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑ%อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร%

ทางพัฒนาผลิตภัณฑ%อาหาร

ทางวิทยาศาสตร%การอาหาร

ทางการอาหาร

เริ่มใช=ป9การศึกษา 1/2556 

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร%

ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ป9ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชาตาม

ว 11/2556จากเดิมสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

เป4นสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร% สาขาวิชาเภสัชศาสตร%

ทางเภสัชศาสตร%

รับผู=จบสาขาวิชาเภสัชศาสตร% 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล=อมชุมชน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล=อมและ                      

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการสิ่งแวดล=อมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร+

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+

คณะเทคโนโลยี

มมส. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาและภูมิป@ญญาเพ่ือการพัฒนาท=องถ่ิน สาขาวิชาสังคมศาสตร%และพฤติกรรมศาสตร%

ทางศาสนาและภูมิป@ญญาเพ่ือการพัฒนาท=องถ่ิน

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย% สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย%

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร%กายภาพ

ทางภูมิสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร%

เริ่มใช=ป9การศึกษา 1/2556 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร% สาขาวิชาคอมพิวเตอร%

ทางคอมพิวเตอร%

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร%

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

มมส. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บรรพชีวินวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวภาพ

ทางบรรพชีวินวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

ทางชีววิทยา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บรรพชีวินวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวภาพ

ทางบรรพชีวินวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟDสิกส% สาขาวิชาวิทยาศาสตร%กายภาพ

ทางฟDสิกส%

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร%และสถิติ

ทางวิทยาการจัดการสถิติ

คณะวิทยาศาสตร+

มมส. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร% สาขาวิชาวิจิตรศิลป.และประยุกต%ศิลป.

ทางการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร%

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร%ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร%ศึกษา

หลักสูตร 5 ป9ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การนิเทศการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางการนิเทศการศึกษา

3 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การนิเทศการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางการนิเทศการศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร%

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร% หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

หลักสูตร 6 ป9ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะศิลปกรรมศาสตร+

คณะศึกษาศาสตร+

คณะสัตวแพทยศาสตร+ (เดิมช่ือคณะสัตวแพทยศาสตร+และสัตวศาสตร+)

มมส. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร% หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2551

หลักสูตร 6 ป9ต�อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล=อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร%

ทางอนามัยสิ่งแวดล=อม

เดิมช่ือสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล=อมและอาชีวอนามัย 

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร%

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร% เดิมช่ือสาขาวิชาการเมืองการปกครอง, 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ, 

สาขาวิชาความสัมพันธ%ระหว�างประเทศ 

มี 3 วิชาเอก คือ 

1. การเมืองการปกครอง 

2. รัฐประศาสนศาสตร% 

3. ความสัมพันธ%ระหว�างประเทศ 

คณะสัตวแพทยศาสตร+และสัตวศาสตร+

คณะสาธารณสุขศาสตร+

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มมส. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร%

ทางการเมืองการปกครอง

ทางรัฐศาสตร%

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ไม�ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร%

ทางดุริยางคศิลป.

ทางดนตรี

เดิมช่ือปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาดุริยางคศิลป.

วิทยาลัยดุริยางคศิลป3

มมส. 8



 

 

18. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 



18. มหาวิทยาลัยมหิดล
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  19  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะเทคนิคการแพทย�  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะพยาบาลศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะเวชศาสตร�เขตร&อน  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค�  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยราชสุดา  สถานการแพทย�แผนไทยประยุกต�

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล   สถาบันชีววิทยาศาสตร�โมเลกุล  สํานักวิชาสหวิทยาการ

มม. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 6 ป5ต2อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร�

      การแพทย�คลินิก

ทันตแพทยศาสตร� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตแพทยศาสตร�

หลักสูตร 1 ป5ต2อจาก ท.บ. + ใบอนุญาตฯ + 

ประสบการณ� 1 ป5 

มี 9 วิชาเอก คือ 

1. ทันตกรรมท่ัวไป

2. ทันตกรรมสําหรับเด็ก

3. ทันตกรรมหัตถการ

4. ปริทันตวิทยา

5. รังสีวิทยาช2องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

6. วิทยาเอ็นโดดอนต�

7. วิทยาระบบบดเค้ียว

8. ศัลยศาสตร�ช2องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

9. เวชศาสตร�ช2องปาก

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาช2องปาก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางชีววิทยาช2องปาก

หลักสูตรนานาชาติ 

รับผู&จบ ท.บ.

คณะทันตแพทยศาสตร)

มม. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมสําหรับเด็ก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตกรรมสําหรับเด็ก

เดิมช่ือสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร� สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร�

ทางทันตแพทยศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ 

รับผู&จบ ท.บ.

มี 9 วิชาเอก คือ 

1. ทันตกรรมชุมชน 

2. วิทยาเอ็นโดดอนต� 

3. รังสีวิทยาช2องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

4. เวชศาสตร�ช2องปาก 

5. ศัลยศาสตร�ช2องปากและแม็กซิลโล-

เฟเชียล 

6. ทันตกรรมประดิษฐ� 

7. การประดิษฐ�ใบหน&าขากรรไกร 

8. ทันตกรรมท่ัวไป 

9. ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

มม. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย� สาขาวิชาเทคนิคการแพทย�

ทางเทคนิคการแพทย�

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟEเคชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟEเคชัน

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาคพิเศษ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ

มี 7 วิชาเอก คือ 

1. การพยาบาลเด็ก

2. การพยาบาลผู&ใหญ2 

3. การพยาบาลผู&สูงอายุ

4. การผดุงครรภ�

5. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

6. การพยาบาลอนามัยชุมชน

7. การบริหารการพยาบาล

คณะเทคนิคการแพทย)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะพยาบาลศาสตร)

มม. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แพทยศาสตร� สาขาวิชาแพทยศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�         

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางเวชนิทัศน�

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย�

เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง 2 ครั้ง ดังน้ี

1. ว 11/2556 เดิมสาขาวิชา (ไม2ระบุสาขาวิชา) 

2. ว 3/2559 เดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต� 

เปJนสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�

ทางเวชนิทัศน�

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย�

คณะแพทยศาสตร)โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร)ศิริราชพยาบาล

มม. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหุ2นจําลองทางการศึกษาแพทยศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางเทคโนโลยีหุ2นจําลองทางการศึกษา

     แพทยศาสตร�

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย�

ทางเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางเวชนิทัศน�

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายวิภาคศาสตร�การแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางกายวิภาคศาสตร�การแพทย�

หลักสูตรนานาชาติ

รับหลายพ้ืนฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ชีวการแพทย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาศาสตร�ชีวการแพทย�

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร�อุตสาหการ สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�อุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร)

มม. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�

หลักสูตรปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาอายุรศาสตร�เขตร&อนคลินิกมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร�

ทางอายุรศาสตร�เขตร&อนคลินิก

หลักสูตรนานาชาติ 

รับผู&จบ พ.บ. 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการจัดการการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร)

คณะเวชศาสตร)เขตร,อน

คณะสังคมศาสตร)และมนุษยศาสตร)

มม. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ทางการสัตวแพทย�คลินิก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�ทางการสัตวแพทย�คลินิก

หล&กสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 1 ป5ต2อจาก สพ.บ.

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรศาสตร�

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางสื่อและการสื่อสาร

ทางสื่อสารมวลชน

หลักสูตรนานาชาติ

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร�

2. การสร&างเน้ือหางานสร&างสรรค�

คณะสัตวแพทยศาสตร)

คณะสาธารณสุขศาสตร)

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค)

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ

วิทยาลัยนานาชาติ

มม. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักสูตรภาคพิเศษ

1 การแพทย�แผนไทยประยุกต�มหาบัณฑิต การแพทย�แผนไทยประยุกต� สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�

ทางการแพทย�แผนไทยประยุกต�

หลักสูตรภาคพิเศษ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย�แผนไทยประยุกต� สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต�

ทางการแพทย�แผนไทยประยุกต�

หลักสูตรภาคพิเศษ 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาศาสตร�เชิงระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางชีววิทยาศาสตร�เชิงระบบ

หลักสูตรนานาชาติ 

รับหลายพ้ืนฐาน 

สถานการแพทย)แผนไทยประยุกต) คณะแพทยศาสตร)ศิริราชพยาบาล

สถาบันชีววิทยาศาสตร)โมเลกุล

วิทยาลัยราชสุดา

มม. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางธรณีวิทยา

ทางธรณีศาสตร�

สํานักวิชาสหวิทยาการ

มม. 10



 

 

19. มหาวิทยาลัยมจຌ 

 

 

 



19. มหาวิทยาลัยแม�โจ�
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะสถาป ตยกรรมศาสตร"และการออกแบบสิ่งแวดล%อม   วิทยาลัยบริหารศาสตร"

มมจ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร"

ทางการอาหาร

ทางวิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางผังเมืองและสภาพแวดล%อม สาขาวิชา (ไม3ระบุสาขาวิชา)

ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล%อม        

ทางการวางผังเมือง                               

ทางผังเมือง

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการบริหารสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางนโยบายและการบริหารสาธารณะ    

ทางรัฐประศาสนศาสตร"                    

ทางการบริหาร

หลักสูตรน้ีมีผลย%อนหลังกับนักศึกษา

ป:การศึกษา 2557 

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารองค"การภาครัฐและเอกชน 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาป.ตยกรรมศาสตร/และการออกแบบส่ิงแวดล�อม

วิทยาลัยบริหารศาสตร/

มมจ. 2



 

 

20. มหาวิทยาลัยมฟ้าหลวง 

 

 

 



20. มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  สํานักวิชาจีนวิทยา  สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิชาวิทยาศาสตร สุขภาพ  สํานักวิชาศิลปศาสตร 

มฟล. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน                    

ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปลและการล1ามภาษาจีน-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการแปลและการล1ามภาษาจีน-ไทย

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร                        

ทางคอมพิวเตอร 

1 ปริญญาการแพทย แผนจีนบัณฑิต ไม1ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางการแพทย แผนจีน

หลักสูตร 5 ป7ต1อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ร1วมมือกับม.การแพทย จีนกวางโจ ประเทศจีน 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สํานักวิชาจีนวิทยา

สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชาวิทยาศาสตร,สุขภาพ

มฟล. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ประยุกต 

ทางวิทยาศาสตร การกีฬาและสุขภาพ          

ทางพลศึกษาและการกีฬา                        

ทางพลศึกษา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางสาธารณสุขศาสตร 

เดิมเป;นหลักสูตรนานาชาติ 

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. ระบาดวิทยา 

2. การจัดการสุขภาพ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ 

เปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชาตาม ว 3/2559 จากเดิมช่ือ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ

เป;นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ 

เปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชาตาม ว 3/2559 จากเดิมช่ือ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ

เป;นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

สํานักวิชาศิลปศาสตร,

มฟล. 3



 

 

21. มหาวิทยาลัยรามคําหง 

 

 

 



21. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  8  คณะ  คือ  คณะธุรกิจการบริการ   คณะนิติศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะสื่อสารมวลชน

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

มร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

มี 2 วิชาเอก คือ

1. วิชาเอกการจัดการท.องเท่ียวและการบริการ

2. วิชาเอกโลจิสติกส�

1

(1)

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางกฎหมายธุรกิจ

มี 7 วิชาเอก คือ 

1. กฎหมายธุรกิจ 

(2) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางกฎหมายมหาชน

2. กฎหมายมหาชน 

(3) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายระหว.างประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางกฎหมายระหว.างประเทศ

3. กฎหมายระหว.างประเทศ 

(4) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายเพ่ือการพัฒนา สาขาวิชานิติศาสตร�                                

ทางกฎหมายเพ่ือการพัฒนา

4. กฎหมายเพ่ือการพัฒนา 

(5) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางบริหารงานยุติธรรม

5. บริหารงานยุติธรรม 

(6) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางกฎหมายภาษีอากร

6. กฎหมายภาษีอากร 

คณะธุรกิจการบริการ

คณะนิติศาสตร*

มร. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(7) ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายทรัพย�สินทางป:ญญาและ

     การค;าระหว.างประเทศ

สาขาวิชานิติศาสตร�                               

ทางกฎหมายทรัพย�สินทางป:ญญาและการค;า

     ระหว.างประเทศ

7. กฎหมายทรัพย�สินทางป:ญญาและการค;าระหว.างประเทศ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการแปล

มี 4 วิชาเอก คือ

1. วิชาเอกการแปลภาษาจีน-ไทย

2. วิชาเอกการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

3. วิชาเอกการแปลภาษาเยอรมัน-ไทย

4. วิชาเอกการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสมัยนิยม สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรีสมัยนิยม                               

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป@

เดิมช่ือสาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม

คณะศิลปกรรมศาสตร*

คณะมนุษยศาสตร*

มร. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา                        

ทางพลศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาการเปBนผู;นําและ

การบริหารจัดการนันทนาการ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศึกษาศาสตร�

หลักสูตร 5 ปFต.อจากมัธยมศึษาตอนปลาย

คณะศึกษาศาสตร*

มร. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา

แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาการปรึกษา                          

ทางจิตวิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชาจิตวิทยาการให;คําปรึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยา

คลินิกและชุมชน, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ, 

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

มี 4 แขนงวิชา คือ 

1. จิตวิทยาการปรึกษา 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา

แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิกชุมชน

สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาคลินิกชุมชน                         

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาคลินิก

2. จิตวิทยาคลินิกชุมชน 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา

แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

ทางจิตวิทยา

3. จิตวิทยาพัฒนาการ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา

แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ

สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ         

ทางจิตวิทยา

4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ 

มร. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการวิจัยการศึกษา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

7 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาไทย

ทางภาษาไทย

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตรศึกษา

ทางคณิตศาสตร�

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ                 

ทางจิตวิทยา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมศึกษาศาสตรบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสุขศึกษา

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เปBนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

มร. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�, 

สาขาวิชาวารสารศาสตร�สื่อประสม, สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ, 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

1

(1)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

มี 9 วิชาเอก  คือ

1. การบริหารการศึกษา 

(2) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาให;คําปรึกษา สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาให;คําปรึกษา                        

ทางจิตวิทยา

2. จิตวิทยาให;คําปรึกษา 

(3) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ

ทางจิตวิทยา

3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค�การ 

(4) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

4. เทคโนโลยีการศึกษา 

(5) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

5. บริหารธุรกิจ 

คณะส่ือสารมวลชน

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร*

มร. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(6) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางรัฐศาสตร�

6. รัฐศาสตร� 

(7) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิจัยการศึกษา

7. วิจัยการศึกษา 

(8) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร� สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

ทางเศรษฐศาสตร�

8. เศรษฐศาสตร� 

(9) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมวิทยา

9. สังคมวิทยา 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และโซ.อุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และโซ.อุปทาน

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

เดิมช่ือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

บัณฑิตวิทยาลัย

มร. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม.ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร� เดิมช่ือปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ไม.ระบุสาขาวิชา),

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ,

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท;องถ่ิน

มี 3 กลุ.มวิชา คือ

1. รัฐศาสตร�

2. การจัดการงานสาธารณะ

3. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท;องถ่ิน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. วิทยาการสารสนเทศ 

2. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต.างประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต.างประเทศ  

ทางภาษาเยอรมัน

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต.างประเทศ

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มร. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                      

ทางการบริหาร

มี 4 วิชาเอก คือ  

1. นโยบายสาธารณะ 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย� 

3. การจัดการภาครัฐและเอกชน 

4. การจัดการสิ่งแวดล;อม

8 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู; สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู;

มร. 10



 

 

22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

 



สํานักวิชาศิลปศาสตร�  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร�

                    มีสํานักวิชาท้ังหมด  6  สํานักวิชา  คือ  สํานักวิชาการจัดการ  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สํานักวิชาเภสัชศาสตร�  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร�และทรัพยากร

22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�

มวล. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมท-องเท่ียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางอุตสาหกรรมท-องเท่ียว

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการการท-องเท่ียวและการบริการ 

มี 4 กลุ-มวิชาชีพ คือ

1. ด1านธุรกิจจัดนําเท่ียวและการเดินทาง 

2. ด1านการจัดการทรัพยากรการท-องเท่ียว 

3. ด1านธุรกิจท่ีพัก รีสอร�ท และสปา 

4. ด1านธุรกิจภัตตาคารและครัว 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1

(1)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร� วิชาเอกพืชศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางพืชศาสตร�                                    

ทางการเกษตร                                     

ทางเกษตรศาสตร�

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มี 3 กลุ-มวิชา คือ 

1. พืชศาสตร�

สํานักวิชาการจัดการ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มวล. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(2) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร� วิชาเอกสัตวศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางสัตวศาสตร�

ทางการเกษตร

ทางเกษตรศาสตร�

2. สัตวศาสตร�

(3) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร� วิชาเอกประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางประมง

ทางการเกษตร

ทางเกษตรศาสตร�

3. ประมง

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง

รับหลายพ้ืนฐาน 

รับผู1จบสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม-ใช-สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางวิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง

รับผู1จบ ภ.บ. 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง

รับหลายพ้ืนฐาน   

รับผู1จบสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม-ใช-สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางวิทยาการด1านยาและเครื่องสําอาง

รับผู1จบ ภ.บ. 

1

2

สํานักวิชาเภสัชศาสตร�

มวล. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล

      และชายฝ=>ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล

      และชายฝ=>ง

เดิมช่ือสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝ=>ง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร�และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร�และวิศวกรรมวัสดุ

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก 

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร�                                

ทางการเมืองการปกครอง

มี 3 วิชาเอกบังคับ คือ

1. การเมืองการปกครอง

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร�

สาขาวิชารัฐศาสตร�                                 

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                          

ทางการบริหาร

2. รัฐประศาสนศาสตร�    

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก

วิชาเอกความสัมพันธ�ระหว-างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร�                                

ทางความสัมพันธ�ระหว-างประเทศ

 3. ความสัมพันธ�ระหว-างประเทศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อาเซียนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางอาเซียนศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร�และทรัพยากร

สํานักวิชาศิลปศาสตร�

1

มวล. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต�แวร� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมซอฟต�แวร�

ทางคอมพิวเตอร�

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร�

มวล. 5



 

 

23. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 

 

 

 



วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะพลศึกษา  คณะแพทยศาสตร"  คณะวิทยาศาสตร"  คณะศิลปกรรมศาสตร"  คณะสังคมศาสตร"  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

23. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร"การกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร"ประยุกต"

ทางวิทยาศาสตร"การกีฬาและการออกกําลังกาย

ทางวิทยาศาสตร"การกีฬา

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร" หลักสูตร 6 ป0ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป3นหลักสูตรร-วมกับ University of Notthingham

สหราชอาณาจักร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร"กายภาพ

ทางเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 3/2559

จากเดิมวิทยาศาสตรบัณฑิต เป3นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาวิจิตรศิลปKและประยุกต"ศิลปK

ทางการออกแบบสื่อสาร                     

ทางการออกแบบ

เดิมช่ือสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลปK 

คณะพลศึกษา

คณะแพทยศาสตร-

คณะวิทยาศาสตร-

คณะศิลปกรรมศาสตร-

มศว 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร"สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร"

ทางดุริยางคศาสตร"สากล                         

ทางดุริยางคศิลปK                                   

ทางดุริยางคศิลปKสากล                           

ทางดุริยางคศาสตร"

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจเพ่ือสังคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพ่ือธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการออกแบบเพ่ือธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท-องเท่ียวอย-างย่ังยืน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท-องเท่ียวอย-างย่ังยืน

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาวิชาการท-องเท่ียวอย-างย่ังยืน

คณะสังคมศาสตร-

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน

มศว 3



 

 

24. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 



24. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�  คณะอักษรศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ

                    มีคณะวิชาท้ังหมด  9  คณะ  คือ  คณะดุริยางคศาสตร�  คณะเภสัชศาสตร�  คณะมัณฑนศิลป&  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มศก. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางดนตรีและธุรกิจบันเทิง

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

เดิมช่ือปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เริ่มใช2ป3การศึกษา 1/2556 

รับผู2จบ ป.ตรี, ป.โท  สาขาวิชาเภสัชศาสตร� 

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข2อง  เป<นหลักสูตรร=วมกับ Chiba 

University ประเทศญี่ปุKน

1 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาวิจิตรศิลป&และประยุกต�ศิลป&

ทางการออกแบบเครื่องประดับ

เปลี่ยนแปลงช่ือปริญญาตาม ว 11/2556

จากเดิมศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป<นศิลปมหาบัณฑิต 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และสารสนเทศ

คณะดุริยางคศาสตร'

คณะเภสัชศาสตร'

คณะมัณฑนศิลป*

คณะวิทยาศาสตร'

มศก. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส�

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาป�ตยกรรม สาขาวิชาสถาป�ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป�ตยกรรม

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบ 

2. การอนุรักษ�พลังงานในอาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาการสารสนเทศภูมิศาสตร�

2 ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร�ศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร� โบราณคดี

ทางประวัติศาสตร�ศึกษา

ทางประวัติศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร'และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะสถาป.ตยกรรมศาสตร'

คณะอักษรศาสตร'

มศก. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบบริการสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุข

ทางการจัดการระบบบริการสุขภาพ

รับหลายพ้ืนฐาน 

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาการสังคมและ

การจัดการระบบสุขภาพ 

เริ่มใช2ป3การศึกษา 1/2556 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก  

       ทางวัฒนธรรม

สาขาวิชาประวัติศาสตร� โบราณคดี

ทางการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ       

     มรดกทางวัฒนธรรม

หลักสูตรพหุวิทยาการ 

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มศก. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางเภสัชศาสตร� สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางวิทยาการทางเภสัชศาสตร�

รับผู2จบปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร�

เดิมช่ือปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร�ชีวภาพ, 

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

เป<นหลักสูตรความร=วมมือกับ Chiba University  

ประเทศญี่ปุKน มี 4 หมวดวิชา คือ

1. ชีวเภสัชศาสตร�               2. เภสัชเคมี

3. เภสัชวิทยาและพิษวิทยา    4. เภสัชเวช

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางเภสัชศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิทยาการทางเภสัชศาสตร�

รับผู2จบปริญญาอ่ืนท่ีไม=ใช=สาขาวิชาเภสัชศาสตร�  

เดิมช่ือปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร�ชีวภาพ, 

สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

เป<นหลักสูตรความร=วมมือกับ Chiba University  

ประเทศญี่ปุKน มี 4 หมวดวิชา คือ

1. ชีวเภสัชศาสตร�               2. เภสัชเคมี

3. เภสัชวิทยาและพิษวิทยา    4. เภสัชเวช

4

มศก. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวเภสัชกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางวิศวเภสัชกรรม

รับผู2จบปริญญาอ่ืนท่ีไม=ใช=สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรความร=วมมือกับ 

Chiba University  ประเทศญี่ปุKน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร�

ทางวิศวเภสัชกรรม

รับผู2จบปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร� 

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรความร=วมมือกับ 

Chiba University  ประเทศญี่ปุKน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

หลักสูตรนานาชาติ

5

วิทยาลัยนานาชาติ

มศก. 6



 

 

25. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 



25. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  15  คณะ  คือ  คณะการจัดการสิ่งแวดล�อม  คณะทันตแพทยศาสตร"  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม  คณะพยาบาลศาสตร"  คณะพาณิชยศาสตร"และการจัดการ

คณะแพทยศาสตร"  คณะเภสัชศาสตร"  คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"  คณะวิทยาศาสตร"  คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิเทศศึกษา  คณะศิลปศาสตร"

คณะศิลปศาสตร"และวิทยาการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต�

ม.อ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการท1องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการท1องเท่ียวเชิงนิเวศชุมชน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดล�อมระบบโลก สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล�อมระบบโลก

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิทยาศาสตร"

      การแพทย"คลินิก

ทันตกรรมบูรณะ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร"

ทางทันตกรรมบูรณะ

หลักสูตร 1 ป5ต1อจาก ท.บ. + ใบอนุญาตฯ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร"สุขภาพช1องปาก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร"

ทางวิทยาศาสตร"สุขภาพช1องปาก

หลักสูตร 2 ป5ต1อจาก ท.บ.  มี 9 วิชาเอก คือ 

1. ทันตกรรมประดิษฐ"       2. ทันตสาธารณสุข 

3. ทันตกรรมสําหรับเด็ก     4. ทันตกรรมจัดฟ?น 

5. ทันตกรรมบูรณะ          6. วิทยาเอ็นโดดอนต" 

7. ปริทันตวิทยา 

8. ศัลยศาสตร"ช1องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

9. วิทยาการวินิจฉัยโรคช1องปาก 

คณะการจัดการส่ิงแวดล*อม

คณะทันตแพทยศาสตร�

ม.อ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล�อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล�อม

ทางเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล�อม

ทางสิ่งแวดล�อม

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร"

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร"

ทางการพยาบาล

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร"

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 

คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล*อม

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะพาณิชยศาสตร�และการจัดการ

ม.อ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร"การแพทย"

ทางรังสีเทคนิค

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางระบาดวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมเปFนหลักสูตรปกติ 

รับหลายพ้ืนฐาน 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางระบาดวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมเปFนหลักสูตรปกติ 

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเภสัชศาสตร"

ทางเภสัชกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 6 ป5ต1อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาเภสัชศาสตร" 

1

(1)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แขนงวิชาสังคมวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ทางสังคมวิทยา

มี 2 แขนงวิชา คือ

1. สังคมวิทยา 

คณะแพทยศาสตร�

คณะเภสัชศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ม.อ. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(2) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แขนงวิชามานุษยวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ทางมานุษยวิทยา

2. มานุษยวิทยา 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร"

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร"

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า

ทางการประมง

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยียาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร"กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางการเพาะเลี้ยงสัตว"นํ้า

ทางการประมง

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.อ. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยียาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร"กายภาพ

ทางเทคโนโลยียาง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ยุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางยุโรปศึกษา  อังกฤษ - ฝรั่งเศส

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรนานาชาติ 

ช่ือสาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 

ปริญญาท่ีได�รับ : ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ 

มี 2 กลุ1มวิชา คือ 

1. จีนศึกษา 

2. วิเทศธุรกิจ : จีน 

1

(1)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"             

กลุ1มรายวิชาวรรณคดี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"

ทางภาษาไทย

ทางวรรณคดี

มี 3 กลุ1มวิชา คือ 

1. กลุ1มรายวิชาวรรณคดี 

 

คณะวิเทศศึกษา

คณะศิลปศาสตร�

ม.อ. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(2) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"             

กลุ1มรายวิชาภาษาศาสตร"ภาษาไทย

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"

ทางภาษาศาสตร"ภาษาไทย

ทางภาษาไทย

2. กลุ1มรายวิชาภาษาศาสตร"ภาษาไทย 

(3) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"             

กลุ1มรายวิชาคติชนวิทยา

สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต"

ทางคติชนวิทยา

3. กลุ1มรายวิชาคติชนวิทยา 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปFนภาษานานาชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร"

ทางการสอนภาษาอังกฤษเปFนภาษานานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนามนุษย"และสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางพัฒนามนุษย"และสังคม

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม1ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม1ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ

ม.อ. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร"การอาหาร

ทางการอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางการจัดการระบบสุขภาพ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต*

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ม.อ. 8



 

 

26. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 

 

 



26. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิมช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มสด. 1 



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ป)ต*อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร,

มสด. 2 



 

 

 

27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะบริหารศาสตร�  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะเภสัชศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�  คณะศิลปประยุกต�และการออกแบบ  คณะศิลปศาสตร�

27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร�และการสาธารณสุข

ม.อบ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

1 ประกาศนียบัตรผู-ช.วยพยาบาล ไม.ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู-ช.วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป0ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตร�แห.งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ�สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางศาสตร�แห.งเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ�สุขภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟ6สิกส�อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางฟ6สิกส�อุตสาหกรรม

1 ปริญญาศิลปประยุกต�บัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป7และประยุกต�ศิลป7

ทางการออกแบบอุตสาหกรรม             

ทางการออกแบบ

เดิมช่ือสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ� 

คณะศิลปประยุกต(และการออกแบบ

คณะบริหารศาสตร(

คณะพยาบาลศาสตร(

คณะเภสัชศาสตร(

คณะวิทยาศาสตร(

ม.อบ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาสถาป:ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาป:ตยกรรมศาสตร� สาขาวิชาสถาป:ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป:ตยกรรมศาสตร�

หลักสูตร 5 ป0ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ<นและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ<นและการสื่อสาร                

ทางภาษาญี่ปุ<น

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาญี่ปุ<น 

เริ่มใช-ป0การศึกษา 1/2555 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การแพทย�

ทางชีวเวชศาสตร�

คณะศิลปศาสตร(

วิทยาลัยแพทยศาสตร(และการสาธารณสุข

ม.อบ. 3



 

 

28. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลกรุงทพ 

 

 

 



28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร�  วิทยาลัยนานาชาติ

มทร.ก. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ&าและแพตเทิร�น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเสื้อผ&าและแพตเทิร�น

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เริ่มใช&ป3การศึกษา 2554

เดิมช่ือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)

วิทยาลัยนานาชาติ

มทร.ก. 2



 

 

29. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 



29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร#และสถาป&ตยกรรมศาสตร#

มทร.ตอ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส# สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส#

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร# สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร#

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคาทรอนิกส# สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส#

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมก.อสร/าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมก.อสร/าง

ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

การบริหารงานก.อสร/าง 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมเคมี                                   

ทางเคมี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร+และสถาป-ตยกรรมศาสตร+

มทร.ตอ. 2



 

 

30. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธญับุรี 

 

 

 



30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร�  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร�

มทร.ธ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการผลิตพืช

ทางพืชศาสตร�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีอาหาร                        

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร                 

ทางการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต1งกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางการออกแบบแฟช่ันและเครื่องแต1งกาย

เดิมช่ือสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ1งห1ม,สาขาวิชาออกแบบ

แฟช่ันและการจัดการสินค3า

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางอุตสาหกรรมบริการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

คณะครุศาสตร)อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร)

มทร.ธ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย�

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเคมีประยุกต�                                   

ทางเคมี

เดิมช่ือสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร             

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

มทร.ธ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชลประทานและการจัดการนํ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนํ้า  

ทางวิศวกรรมชลประทาน

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ;า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ;า

มทร.ธ. 4



 

 

31. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 



31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ

มทร.พ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

ปริญญาครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล                             

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร 5 ป,ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ                        

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2. แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะครุศาสตร)อุตสาหกรรม

1

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.พ. 2



 

 

32. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 

 

 

 



32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ

มทร.ร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลป,และประยุกต�ศิลป,

ทางการออกแบบสื่อดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะสถาป*ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบ

มทร.ร. 2



 

 

33. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา 

 

 

 



33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะศิลปศาสตร 

มทร.ล. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 3 กลุ+มวิชา คือ

1. การจัดการธุรกิจ 

2. การตรวจสอบภายใน 

3. การเงินและการธนาคาร 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางคอมพิวเตอร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มใช1ป2การศึกษา 2557

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบสร1างสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลป6และประยุกต ศิลป6

ทางศิลปะและการออกแบบสร1างสรรค 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร+

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปศาสตร+

มทร.ล. 2



 

 

34. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 



34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มทร.ศ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีป(โตรเลียม สาขาวิชา (ไม,ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีป(โตรเลียม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

เดิมช่ือปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรต,อเน่ือง 2 ป1

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ป1)

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรต,อเน่ือง 2 ป1

เดิมเป3นหลักสูตร 4 ป1

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะครุศาสตร(อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร(

มทร.ศ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ6า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ6า

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร      

ทางคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร(และเทคโนโลยี

มทร.ศ. 3



 

 

35. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

 



35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร�

มทร.ส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร� 

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ไฟฟ*ากําลัง สาขาวิชาไฟฟ*ากําลัง

ทางไฟฟ*ากําลัง                                   

ทางช,างไฟฟ*า

เดิมช่ือสาขาวิชาช,างไฟฟ*า 

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�                          

ทางอิเล็กทรอนิกส�

ทางช,างอิเล็กทรอนิกส�                            

ทางช,างไฟฟ*า

เดิมช่ือสาขาวิชาช,างอิเล็กทรอนิกส� 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�                     

ทางคอมพิวเตอร�

เดิมเป1นหลักสูตรกลางของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ซ่ึงโอนมาเป1นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มี 5 กลุ,มวิชา คือ 

1. ระบบฐานข8อมูล           2. วิศวกรรมซอฟต�แวร� 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ     4. มัลติมีเดีย 

5. ระบบเครือข,าย 

คณะครุศาสตร*อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร*

มทร.ส. 2



 

 

36. มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอสีาน 

 

 

 



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสังคม  คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร�  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย�และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

มทร.อ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมท.ออุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมท.ออุตสาหกรรม                   

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรต.อเน่ือง 2 ป2

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค3าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค3าปลีก

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต�ในการผลิตสัตว� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางชีววิทยาประยุกต�ในการผลิตสัตว�          

ทางชีววิทยา

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต�ในการผลิตสัตว� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางชีววิทยาประยุกต�ในการผลิตสัตว�           

ทางชีววิทยา

คณะครุศาสตร(อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีสังคม

คณะวิทยาศาสตร(และศิลปศาสตร(

มทร.อ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรต.อเน่ือง  2 ป2

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ9า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีไฟฟ9า

ทางวิศวกรรมไฟฟ9า

หลักสูตรต.อเน่ือง  2 ป2

1 ปริญญาการแพทย�แผนไทยบัณฑิต การแพทย�แผนไทย สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย

ทางการแพทย�แผนไทย

1 ปริญญาการแพทย�แผนไทยบัณฑิต การแพทย�แผนไทย สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย

ทางการแพทย�แผนไทย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก  สถาบันสมทบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย(และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มทร.อ. 3



 

 

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

 

 



37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มร.กจ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา                       

ทางพลศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การกีฬา-การฝ/กและ

การจัดการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

มร.กจ. 2



 

 

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงพชร 

 

 

 



38. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.กพ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีก%อสร&าง สาขาวิชา (ไม%ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีก%อสร&าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.กพ. 2



 

 

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 



39. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�

มชย. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค&าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค&าปลีก

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป(และประยุกต�ศิลป(

ทางศิลปะและการออกแบบ

มี 2 กลุ)มวิชา 

(เลือกกลุ)มใดกลุ)มหน่ึง ไม)น&อยกว)า 30 หน)วยกิต) คือ 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ� 

2. ทัศนศิลป( 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,

มชย. 2



 

 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย 

 

 

 



40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย  สํานักวิชาการท#องเท่ียว  สํานักวิชาสังคมศาสตร�

มร.ชร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป* สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางอุตสาหกรรมศิลป*

หลักสูตร 5 ป/ต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การนิเทศการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการนิเทศการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การนิเทศการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการนิเทศการศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลมัลติมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางดิจิทัลมัลติมีเดีย

คณะครุศาสตร)

คณะมนุษยศาสตร)

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชร. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 4 วิชาเอก คือ  

1.การจัดการ 

2.การตลาด 

3.การบริหารทรัพยากรมนุษย� 

4.เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

4 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล9อมและ             

      ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล9อมและ             

      ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.ชร. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการบริหารโรงแรม

เริ่มใช9ป/การศึกษา 1/2559 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรี                                          

ทางดุริยางคศิลป*

สํานักวิชาการท-องเท่ียว

สํานักวิชาสังคมศาสตร)  (เดิมช่ือคณะสังคมศาสตร))

มร.ชร. 4



 

 

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียง฿หม 

 

 

 



41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

มร.ชม. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไม,ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

มี 2 วิชาเอก คือ

1. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

2. จิตวิทยาองค�การ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรศาสตร�

มี 2 แขนงวิชา คือ 

1. แขนงวิชาพืชสวน 

2. แขนงวิชาพืชไร,

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางภูมิสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร�

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางค�ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดุริยางค�ไทย

ทางดุริยางคศิลป3

ทางดนตรีไทย

คณะครุศาสตร+

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+

มร.ชม. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มใช7ป8การศึกษา 1/2558

เปลี่ยนแปลงผลการรับรองจาก ว 11/56

เดิมรับรองเป=นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัย

บนเว็บ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล7อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล7อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล7อม

ทางสิ่งแวดล7อม

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล7อม

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.ชม. 3



 

 

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

 



42. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มรธ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป&และการแสดง สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางนาฏศิลป&และการแสดง

ทางนาฏศิลป&

หลักสูตร 5 ป,ต-อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การสร0างสรรค�ศิลปะดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลป&และประยุกต�ศิลป&

ทางการสร0างสรรค�ศิลปะดิจิทัล

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป& สาขาวิชาวิจิตรศิลป&และประยุกต�ศิลป&

ทางการออกแบบนิเทศศิลป&                 

ทางการออกแบบ

เดิมช่ือสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป& 

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป& สาขาวิชาวิจิตรศิลป&และประยุกต�ศิลป&

ทางการออกแบบทัศนศิลป&                    

ทางการออกแบบ

เดิมช่ือสาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลป& 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+

มรธ. 2



 

 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 

 



43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

มรน. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาครุศาสตร� การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการวัดผลการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา                                     

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป8

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป8 สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางนาฏศิลป8

คณะครุศาสตร*

มรน. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาไทย

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม แขนงวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปกรรม

ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี                                          

ทางดุริยางคศิลป8

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสังคมศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป8 สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางอุตสาหกรรมศิลป8

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

มรน. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร� การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาชุมชน

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 อนุปริญญาศิลปศาสตร� ออกแบบนิเทศศิลป8 สาขาวิชาวิจิตรศิลป8และประยุกต�ศิลป8

ทางออกแบบนิเทศศิลป8

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 อนุปริญญาศิลปศาสตร� ออกแบบประยุกต�ศิลป8 สาขาวิชาวิจิตรศิลป8และประยุกต�ศิลป8

ทางออกแบบประยุกต�ศิลป8

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป8

คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*

มรน. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป8และการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลป8และประยุกต�ศิลป8

ทางนาฏศิลป8และการละคร

ทางศิลปการละคร

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร�  

ทางบรรณารักษศาสตร�

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�                        

ทางการบริหาร

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกต�ศิลป8 สาขาวิชาวิจิตรศิลป8และประยุกต�ศิลป8

ทางออกแบบประยุกต�ศิลป8

ทางการออกแบบ

ทางศิลปกรรม

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจการบริการงานในสํานักงาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจการบริการงานในสํานักงาน

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

มรน. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจท/องเท่ียว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจท/องเท่ียว

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจบริการขนส/ง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจบริการขนส/ง

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจบริการท่ัวไป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจบริการท่ัวไป

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจรDานอาหารและภัตตาคาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจรDานอาหารและภัตตาคาร

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท/องเท่ียว

แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจโรงแรม

ทางอุตสาหกรรมท/องเท่ียว

มรน. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท่ัวไป

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางธุรกิจศึกษา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท่ัวไป

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

คณะวิทยาการจัดการ

มรน. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย�

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย�

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป.

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร�

แขนงวิชาการโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการโฆษณา

ทางนิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร�

แขนงวิชาการประชาสัมพันธ�

สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการประชาสัมพันธ�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

มรน. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร�

แขนงวิชาวารสารศาสตร�

สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางวารสารศาสตร�

ทางสื่อสารมวลชน

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร�

แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�

สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�

ทางสื่อสารมวลชน

1 อนุปริญญาวิทยาศาสตร� ก/อสรDาง สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางก/อสรDาง

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร� สัตวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางสัตวบาล

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

มรน. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 อนุปริญญาวิทยาศาสตร� อิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางอิเล็กทรอนิกส�                               

ทางช/างไฟฟJา

หลักสูตร 2 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตร�

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟKสิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟKสิกส�

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟKสิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟKสิกส�

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรน. 10



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�ท่ัวไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�ท่ัวไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาบDานและการจัดการทรัพยากร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางบDานและการจัดการทรัพยากร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาผDาและเครื่องแต/งกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางผDาและเครื่องแต/งกาย

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาศิลปประดิษฐ�

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางศิลปประดิษฐ�

มรน. 11



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางอาหารและโภชนาการ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางชีววิทยาประยุกต�

ทางชีววิทยา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มใชDป.การศึกษา 2547

22 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีก/อสรDาง

สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีก/อสรDาง

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม

สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

มรน. 12



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟJาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟJาอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

27 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา-การฝOกและการจัดการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา-การฝOกและการจัดการกีฬา

ทางการฝOกและการจัดการกีฬา

ทางพลศึกษา

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา

28 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางสัตวบาล

หลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

มรน. 13



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสุขศึกษา

หลักสูตร 4 ป.และหลักสูตรต/อเน่ือง 2 ป. 

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตร 1 ป.ต/อจากปริญญาตรี

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป.ต/อจากปริญญาตรี

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

กลุ/มวิชาการจัดการท่ัวไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท่ัวไป

ทางบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ

กลุ/มวิชาการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

ทางบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรน. 14



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพ่ือการศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�เพ่ือการศึกษา

เริ่มใชDป.การศึกษา 2/2547 

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางไทยคดีศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา

มรน. 15



 

 

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 



44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มร.นม. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บรรพชีวินวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ

ทางบรรพชีวินวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี

มร.นม. 2



 

 

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

 

 



45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ

มร.นศ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไม)ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

มี 4 วิชาเอก คือ 

1. เทคโนโลยีโยธา 

2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส/และโทรคมนาคม 

3. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ/ 

4. เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจค4าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจค4าปลีก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มร.นศ. 2



 

 

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 



46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�
มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มร.นว. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ไม,ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป.ต,อจากปริญญาตรี 

เดิมช่ือประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร�

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช                       

ทางเกษตรศาสตร�

มี 3 แขนงวิชา คือ

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร�

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว�

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว�

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว�                      

ทางเกษตรศาสตร�

2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว� 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร�

แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ทางเกษตรศาสตร�

ทางการประมง

3. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 

คณะครุศาสตร�

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

มร.นว. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป5และประยุกต�ศิลป5

ทางศิลปกรรม

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและประชาสัมพันธ� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ�

มี 2 วิชาเอก คือ                                    

1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ�

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารมวลชน

ทางสื่อสารมวลชน

2. การสื่อสารมวลชน 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท,องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท,องเท่ียว

ทางการท,องเท่ียวและการโรงแรม

ทางการโรงแรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

1

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มร.นว. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช:ป.การศึกษา 1/2559 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางสถิติประยุกต�

ทางสถิติ

เดิมช่ือสาขาวิชาสถิติ

มร.นว. 4



 

 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบຌานสมดใจจຌาพระยา 

 

 

 



47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จเจ�าพระยา
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มบส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ป+ต,อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา                                     

ทางศิลปกรรมศึกษา

หลักสูตร 5 ป+ต,อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมช่ือสาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา

(หลักสูตร 4 ป+)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ,มวิชา

      ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก      

ทางภาษาจีน

มี 3 กลุ,มวิชา

1.ภาษาจีน

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ,มวิชา

      ภาษาญี่ปุ7น

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก     

ทางภาษาญี่ปุ7น

2.ภาษาญี่ปุ7น

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก กลุ,มวิชา

      ภาษาเกาหลี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก     

ทางภาษาเกาหลี

3.ภาษาเกาหลี

คณะครุศาสตร-

คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร-

1

มบส. 2



 

 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

 



48. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.บร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา                                   

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป*

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1.5 ป-ต.อจากปริญญาตรี 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาป3ตยกรรม สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีสถาป3ตยกรรม

เริ่มใช9ป-การศึกษา 2558 

คณะครุศาสตร�

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.บร. 2



 

 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 



49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยการฝ"กหัดครู  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

มรภ.พระนคร 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร�  

ทางบรรณารักษศาสตร�

เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง ว 3/2559 

จากเดิมสาขาวิชานิเทศศาสตร� 

ทางบรรณารักษศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร�

เป5นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� 

ทางบรรณารักษศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�และสารสนเทศศาสตร�

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท6องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท6องเท่ียวและการโรงแรม

เดิมช่ือสาขาวิชาอุตสาหกรรมท6องเท่ียว 

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตร 5 ป:ต6อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษา

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยการฝ/กหัดครู

มรภ.พระนคร 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจสายการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจสายการบิน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

มรภ.พระนคร 3



 

 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 



50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ

มร.อย. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป/ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป/ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เริ่มใช6ป/การศึกษา 1/2558

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเป9นผู6ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเป9นผู6ประกอบการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว0างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว0างประเทศ

คณะครุศาสตร+

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+

คณะวิทยาการจัดการ

มร.อย. 2



 

 

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 



51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรพส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

ทางพาณิชยศาสตร�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ

เริ่มใช.ป/การศึกษา 2556 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี

มรพส. 2



 

 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี 

 

 

 



52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พบ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป.ต/อจากปริญญาตรี 

1 ปริญญาสถาป3ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาป3ตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาป3ตยกรรมศาสตร�

ทางสถาป3ตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สถาป3ตยกรรมภายใน (หลักสูตร 4 ป.) 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

คณะครุศาสตร*

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พบ. 2



 

 

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์ 

 

 

 



53. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรภ.พช. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาศิลปะประดิษฐ�

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางศิลปะประดิษฐ�

คณะครุศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรภ.พช. 2



 

 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูกใต 

 

 

 



54. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการท#องเท่ียวนานาชาติ  สํานักงานบัณฑิตศึกษา

มรภ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน 

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. การจัดการพืชสวนประดับ 

2. การจัดการภูมิทัศน  

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร เดิมช่ือสาขาวิชานิติศาสตร  

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท#องเท่ียวทางทะเล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท#องเท่ียวทางทะเล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

ทางคอมพิวเตอร 

เริ่มใช5ป6การศึกษา 1/2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร-

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

มรภ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท#องเท่ียวและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการท#องเท่ียวและบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 

มี 2 กลุ#มวิชา คือ

1. การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

2. การจัดการโรงแรม 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 5 กลุ#มวิชา คือ 

1. การจัดการท่ัวไป 

2. การจัดการการเงิน 

3. การจัดการการตลาด 

4. การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี 

5. การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยการท0องเท่ียวนานาชาติ

สํานักงานบัณฑิตศึกษา

มรภ. 3



 

 

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะรัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร�

55. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรม. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

(หลักสูตร 5 ป.) 

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว            

       คอมพิวเตอร�ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว        

       คอมพิวเตอร�ศึกษา                         

ทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    

ทางจิตวิทยา                                      

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา                          

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มี 2 กลุ/มวิชาเอก คือ 

1. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

2. คอมพิวเตอร�ศึกษา 

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

ทางพลศึกษาและการกีฬา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา 

(หลักสูตร 5 ป.) 

คณะครุศาสตร(

มรม. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป< สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางอุตสาหกรรมศิลป<

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา                       

ทางพลศึกษาและการกีฬา                       

ทางพลศึกษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการกีฬา

8 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตร�

ทางคณิตศาสตรศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตรศึกษา

มี 4 แขนงวิชา คือ 

1. แขนงวิชาเคมี 

2. แขนงวิชาชีววิทยา 

3. แขนวิชาฟAสิกส� 

4. แขนงวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป

มรม. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร                       

ทางการอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใชCป.การศึกษา 1/2558 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรม. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนาทCองถ่ิน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนาทCองถ่ิน

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

2 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร� สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางรัฐศาสตร�

วิชาเอกการปกครองและการพัฒนา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบอาคาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมระบบอาคาร                       

ทางวิศวกรรมโครงสรCาง

คณะรัฐศาสตร(และรัฐประศาสนศาสตร(

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร(

มรม. 5



 

 

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 



56. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและการเกษตร

มรย. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�                              

ทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป/ต0อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ป/)

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางสารสนเทศศาสตร�

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�และสื่อดิจิทัล

ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว0างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว0างประเทศ

คณะครุศาสตร)

คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)

คณะวิทยาการจัดการ

มรย. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสาธารณสุขศาสตร�

เดิมช่ือสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล:อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม

ทางสิ่งแวดล:อม

คณะวิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและการเกษตร

มรย. 3



 

 

57. มหาวิทยาลัยราชภัฏรຌอยอใด 

 

 

 



57. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยการศึกษา

มรภ.รอ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร'

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการศึกษา

มรภ.รอ. 2



 

 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 

 



58. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร�
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มรร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม(ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป,ต(อจากปริญญาตรี 

เดิมช่ือประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร�และบรรณารักษศาสตร� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางสารสนเทศศาสตร�และบรรณารักษศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�

เดิมช่ือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร�และสารนิเทศศาสตร� 

คณะครุศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

มรร. 2



 

 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําเพพรรณี 

 

 

 



มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�  คณะนิเทศศาสตร�  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะอัญมณีศาสตร�และประยุกต�ศิลป%

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

มร.รพ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร� เดิมช่ือสาขาวิชานิติศาสตร� 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารบูรณาการ

เดิมช่ือสาขาวิชานิเทศศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช0ป1การศีกษาท่ี 1/2555

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ                            

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช0ป1การศึกษา 1/2555

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท+องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท+องเท่ียว

เดิมช่ือสาขาวิชาอุตสาหกรรมท+องเท่ียว 

คณะนิติศาสตร+

คณะนิเทศศาสตร+

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร+และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

มร.รพ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป%และประยุกต�ศิลป%

ทางการออกแบบ

มี 2 วิชาเอก คือ 

1. ออกแบบกราฟฟ8ก 

2. ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต+งกาย

คณะอัญมณีศาสตร+และประยุกต+ศิลป/

มร.รพ. 3



 

 

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 



60. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�

มร.ลป. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม)ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1 ป-ต)อจากปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรท่ีได0รับ คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(วิชาชีพครู) 

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป-ต)อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร�

ทางการเมืองและการปกครอง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเคมีประยุกต�                                    

ทางเคมี

คณะวิทยาศาสตร)

คณะครุศาสตร)

คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ลป. 2



 

 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏลย 

 

 

 



61. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนคณิตศาสตร�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

คณะครุศาสตร)

คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 2



 

 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏวเลยอลงกรณ์ ฿นพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 



62. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 

ทางการจัดการโลจิสติกส�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร�ประยุกต� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�ประยุกต�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย          

ทางอาชีวอนามัย

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการบริการและการโรงแรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 2



 

 

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะกษ 

 

 

 



63. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�

มรภ.ศก. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาจีน

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตร�

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา

ทางคอมพิวเตอร�

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรี

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป-ต.อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

หลักสูตร 1.5 ป-ต.อจากปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร*

มรภ.ศก. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช6ป-การศึกษา 1/2559 

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม.ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท.องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท.องเท่ียวและการโรงแรม

ทางการท.องเท่ียว

ทางการโรงแรม

เริ่มใช6ป-การศึกษา 1/2559 

มี 2 กลุ.มวิชาเอกบังคับ คือ 

1. การท.องเท่ียว 

2. การโรงแรม 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนิเทศศาสตร�

เดิมช่ือปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

(ไม.ระบุสาขาวิชา) 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท6องถ่ิน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท6องถ่ิน

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

(ไม.ระบุสาขาวิชา) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (แยกมาจากคณะศิลปศาสตร*และวิทยาศาสตร*)

คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*  (แยกมาจากคณะศิลปศาสตร*และวิทยาศาสตร*)

มรภ.ศก. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาชุมชน

ทางพัฒนาสังคม

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

(ไม.ระบุสาขาวิชา) 

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ@น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ@น

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุ    

       ภัณฑ�

สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

(ไม.ระบุสาขาวิชา) 

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปBตยกรรม สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีโยธาและสถาปBตยกรรม

ทางเทคโนโลยีโยธา

เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต

(ไม.ระบุสาขาวิชา) 

คณะศิลปศาสตร*และวิทยาศาสตร*

มรภ.ศก. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไม.ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.ศก. 5



 

 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 



64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มร.สน. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไม1ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีก1อสร4างและเทคโนโลยีสถาป6ตยกรรม สาขาวิชา (ไม1ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีก1อสร4างและเทคโนโลยีสถาป6ตยกรรม

ทางเทคโนโลยีโยธา

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค4าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจค4าปลีก

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

เริ่มใช4ป9การศึกษา 1/2558 

คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มร.สน. 2



 

 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 



65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะศิลปกรรมศาสตร�

มรภ.สข. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สวัสดิการสังคม สาขาวิชาสังคมสงเคราะห�ศาสตร�

ทางสวัสดิการสังคม

ทางสังคมสงเคราะห�

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดุริยางคศิลป5

ทางดนตรี

เดิมช่ือปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีสากล

มี 2 วิชาเอก คือ

1. ดนตรีคลาสสิก

2. ดนตรีแจ7ส

คณะศิลปกรรมศาสตร)

คณะครุศาสตร)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)

มรภ.สข. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรีไทย

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลป5

มรภ.สข. 3



 

 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

 

 



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการภาพยนต  ศิลปะการแสดง และสื่อใหม*  วิทยาลัยนานาชาติ

มร.สส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบตกแต*งภายในและนิทรรศการ สาขาวิชาวิจิตรศิลป/และประยุกต ศิลป/

ทางการออกแบบตกแต*งภายในและนิทรรศการ

ทางการออกแบบ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 

ทางอุตสาหกรรมการพิมพ 

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ และสาขาวิชา

ออกแบบสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ   

มี 3 แขนงวิชา คือ 

1. เทคโนโลยีการพิมพ  

2. การออกแบบสิ่งพิมพ  

3. การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ  

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานตํารวจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารงานตํารวจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

ทางการบริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*

มร.สส. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางสารสนเทศศาสตร 

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  

มี 2 แขนงวิชา คือ  

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2. สารสนเทศศึกษา 

1

(1)

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวารสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางวารสารสนเทศ

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมช่ือสาขาวิชาวารสารสนเทศ, สาขาวิชา

การประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร, สาขาวิชา

การโฆษณาและสื่อสาร, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง, 

สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน , สาขาวิชาการภาพยนตร และ

การสื่อสารการแสดง, สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและ

สื่อผสม, สาขาวิชาการสื่อสารผ*านสื่อใหม* 

มี 8 แขนงวิชา (บังคับ 30 นก.) คือ 

1. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ

มร.สส. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(2) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการประชาสัมพันธ และการสื่อสาร

     องค กร

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร 

ทางการประชาสัมพันธ 

ทางสื่อสารมวลชน

2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร 

(3) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาด           

ทางการโฆษณา 

ทางสื่อสารมวลชน

3. แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

(4) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางวิทยุกระจายเสียง

ทางสื่อสารมวลชน

4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 

(5) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางวิทยุโทรทัศน 

ทางสื่อสารมวลชน

5. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน  

(6) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางภาพยนตร 

ทางสื่อสารมวลชน

6. แขนงวิชาภาพยนตร  

มร.สส. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

(7) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม

ทางสื่อสารมวลชน

7. แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

(8) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการสื่อสารผ*านสื่อใหม* สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการสื่อสารผ*านสื่อใหม*

ทางสื่อสารมวลชน

8. แขนงวิชาการสื่อสารผ*านสื่อใหม*

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร ธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลAอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลAอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการสิ่งแวดลAอม

ทางสิ่งแวดลAอม

เดิมช่ือสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการฟุตบอลอาชีพ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี

มร.สส. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การสรAางสรรค และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลป/และประยุกต ศิลป/

ทางการสรAางสรรค และสื่อดิจิทัล

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การสรAางภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการสรAางภาพยนตร 

ทางสื่อสารมวลชน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจภัตตาคาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจภัตตาคาร

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมช่ือสาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและท่ีพัก 

(หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยการภาพยนต* ศิลปะการแสดง และส่ือใหม0

วิทยาลัยนานาชาติ

มร.สส. 6



 

 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 

 

 



67. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดนตรีสากล                                     

ทางดนตรี                                            

ทางดุริยางคศิลป)สากล                             

ทางดุริยางคศิลป)

เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการภัยพิบัติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน       

ทางคอมพิวเตอร�

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรส. 2



 

 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 



68. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

มรภ.สร. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร                     

ทางการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดสมัยใหม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาดสมัยใหม.                           

ทางการตลาด

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร ธุรกิจ                           

ทางคอมพิวเตอร 

เดิมช่ือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

เริ่มใช2ป3การศึกษา 2557 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนศาสตร และการกําหนดอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางโภชนศาสตร และการกําหนดอาหาร      

ทางโภชนศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สร. 2



 

 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบຌานจอมบึง 

 

 

 



69. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มร.มจ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาจีน

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท/องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท/องเท่ียวและการโรงแรม

ทางการท/องเท่ียว

ทางการโรงแรม

เดิมช่ือสาขาวิชาการท/องเท่ียว 

มี 2 กลุ/มวิชา คือ 

1. การท/องเท่ียว 

2. การโรงแรม 

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคณิตศาสตร�

หลักสูตร 5 ป.ต/อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

ทางวิทยาศาสตร�การอาหาร

ทางการอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

มร.มจ. 2



 

 

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 



70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ

มร.อด. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิทยาศาสตรศึกษา

เดิมช่ือสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร� 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

เดิมช่ือสาขาวิชายุทธศาสตร�การจัดการการเรียนรู0 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โยธาสถาป2ตยกรรม สาขาวิชา (ไม5ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีโยธา

ทางโยธา

ทางโยธาสถาป2ตยกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร�และการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�และการสื่อสาร

ทางคอมพิวเตอร�

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมพลังงาน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการโรงแรม

เดิมช่ือสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ

การท5องเท่ียว 

คณะครุศาสตร*

คณะเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มร.อด. 2



 

 

71. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 

 



71. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  วิทยาลัยน#าน

มรอ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป* สาขาวิชาวิจิตรศิลป*และประยุกต�ศิลป*

ทางการออกแบบนิเทศศิลป*

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

มี 3 กลุ#มวิชา คือ 

1. การตลาดบูรณาการ 

2. การตลาดระหว#างประเทศ 

3. การตลาดระหว#างประเทศ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการ

3 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

ทางการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต�และเทคโนโลยี

     อินเทอร�เน็ต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ประยุกต�และเทคโนโลยี

     อินเทอร�เน็ต

ทางคอมพิวเตอร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มรอ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล3อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม

ทางสิ่งแวดล3อม

มี 6 กลุ#มวิชา คือ 

1. สิ่งแวดล3อมศึกษา 

2. วิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล3อม 

3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล3อมและสุขภาพชุมชน 

4. ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล3อม 

5. นวัตนกรรมและการจัดการเทตโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. การพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร� สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล3อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

มี 2 กลุ#มวิชา คือ

1. กลุ#มวิชาการจัดการท่ัวไป 

2. กลุ#มวิชาการจัดการธุรกิจค3าปลีก 

วิทยาลัยน/าน

มรอ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

ทางการบริหาร

มี 2 วิชาเอก คือ

1. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

2. วิชาเอกบริหารการพัฒนา 

มรอ. 4



 

 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 

 

 



72. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                    มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�

คณะสาธารณสุขศาสตร�  หลักสูตรกลาง สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ

มรภ.อบ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษานอกระบบ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเกษตรกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�ศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเคมี

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

คณะครุศาสตร*

มรภ.อบ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาช1างก1อสร<าง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางช1างก1อสร<าง

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาช1างไฟฟ@า

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางช1างไฟฟ@า

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาช1างยนต�

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางช1างยนต�

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาช1างโลหะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางช1างโลหะ

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาเทคนิคสถาปBตยกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคนิคสถาปBตยกรรม

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

มรภ.อบ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาสถาปBตยกรรมภายใน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสถาปBตยกรรมภายใน

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ช1างอุตสาหกรรม

แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส�

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางอิเล็กทรอนิกส�

ทางช1างอุตสาหกรรม

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางชีววิทยา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

17 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรีไทย

ทางดุริยางคศิลปF

ทางดุริยางคศิลปFไทย

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

มรภ.อบ. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา แขนงวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางดนตรีศึกษา

ทางดนตรีสากล

ทางดุริยางคศิลปFสากล

ทางดุริยางคศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

19 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา        

ทางเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

20 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปF สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางนาฏศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

21 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางบรรณารักษศาสตร�

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

22 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางประวัติศาสตร�

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

23 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟGสิกส� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางฟGสิกส�

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

มรภ.อบ. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาไทย

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

25 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร� สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภูมิศาสตร�

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

26 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

27 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางสังคมศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

28 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชาเครื่องปBHนดินเผา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางเครื่องปBHนดินเผา

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

29 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชางานไฟฟ@าอิเล็กทรอนิกส�

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางงานไฟฟ@าอิเล็กทรอนิกส�

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

30 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชางานไม<และงานก1อสร<าง

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางงานไม<และงานก1อสร<าง

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

มรภ.อบ. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

31 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชางานยนต�

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางงานยนต�

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

32 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชางานโลหะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางงานโลหะ

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

33 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชางานออกแบบเขียนแบบ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางงานออกแบบเขียนแบบ

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

34 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปF

แขนงวิชาศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางศิลปหัตถกรรม

ทางอุตสาหกรรมศิลปF

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

35 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มรภ.อบ. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เริ่มใช<ป4การศึกษา 1/2558

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการคุณภาพ

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารงานอุตสาหกรรม

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

มรภ.อบ. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเลขานุการ

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจบริการ

ทางการบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาธุรกิจบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจบริการ                             

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาธุรกิจระหว1างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว1างประเทศ                  

ทางการบริหารธุรกิจ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาธุรกิจระหว1างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว1างประเทศ                  

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

9 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

มรภ.อบ. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางวัฒนธรรมศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางธุรกิจโรงแรม

เดิมหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท1องเท่ียว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา-การฝOกและการจัดการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�                   

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา-การฝOกและการจัดการกีฬา

ทางการฝOกและการจัดการกีฬา

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร�สุขภาพ-การส1งเสริมสุขภาพเด็ก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�                       

ทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ-การส1งเสริมสุขภาพเด็ก

ทางการส1งเสริมสุขภาพเด็ก

ทางวิทยาศาสตร�สุขภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสุขศึกษา

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*

คณะวิทยาศาสตร*

มรภ.อบ. 10



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร� สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร�

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาบ<านและการจัดการทรัพยากร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางบ<านและการจัดการทรัพยากร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาผ<าและเครื่องแต1งกาย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางผ<าและเครื่องแต1งกาย

คณะสาธารณสุขศาสตร*

หลักสูตรกลาง สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ

มรภ.อบ. 11



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาศิลปะประดิษฐ�

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางศิลปะประดิษฐ�

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางคหกรรมศาสตร�ท่ัวไป

ทางอาหารและโภชนาการ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การส1งเสริมและสื่อสารการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการส1งเสริมและสื่อสารการเกษตร

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

หลักสูตรต1อเน่ือง 2 ป4

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางการผลิตสัตว�

ปGดหลักสูตรน้ีแล<ว ตั้งแต1ป4การศึกษา 2556 เปQนต<นไป

มรภ.อบ. 12



 

 

73. สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

 



73. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร�  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข"อมูล

สจล. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร�อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการสอน

เดิมช่ือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย�

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล"อมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล"อมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืน

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล"อม

คณะครุศาสตร,อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร,

สจล. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

มี 4 กลุ7มวิชาเลือก คือ 

1. บริหารธุรกิจเกษตร 

2. บริหารเทคโนโลยี 

3. บริหารอุตสาหกรรม 

4. บริหารธุรกิจระหว7างประเทศ 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบและข"อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมระบบและข"อมูล

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีการบันทึกข"อมูล 

เริ่มใช"ป9การศึกษา 2/2554 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข�อมูล

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สจล. 3



 

 

74. สถาบันทคนลยีปทุมวัน 

 

 

 



74. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร�

สทป. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ป(โตเคมีและการจัดการสิ่งแวดล,อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางป(โตเคมีและการจัดการสิ่งแวดล,อม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ0า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ0า

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ป(โตเคมีและการจัดการสิ่งแวดล,อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางป(โตเคมีและการจัดการสิ่งแวดล,อม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ0า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ0า

คณะวิศวกรรมศาสตร)

สทป. 2



 

 

75. สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 



75. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะภาษาและการสื่อสาร

สพบ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมเป(นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

คณะภาษาและการส่ือสาร

สพบ. 2



 

 

76. สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ์

 

 

 



76. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�
มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะศิลปนาฏดุริยางค�  คณะศิลปวิจิตร

สบศ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ดุริยางคศิลป%ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร�

ทางดุริยางคศิลป%ไทย

ทางดุริยางคศิลป%

ทางดนตรีไทย

ทางดนตรี

1 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป% สาขาวิชาวิจิตรศิลป%และประยุกต�ศิลป%

ทางทัศนศิลป%

คณะศิลปนาฏดุริยางค-

คณะศิลปวิจิตร

สบศ. 2



 

 

77. สถาบันวทิยาลัยชุมชน 

 

 

 



77. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มีวิทยาลัยจํานวน 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยชุมชนตาก

สวชช. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย�วิถีพอเพียง ไม$ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรอินทรีย�

ทางเกษตรอินทรีย�วิถีพอเพียง

หลักสูตร 1 ป(ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยาลัยชุมชนตาก

สวชช. 2



 

 

78. พทยสภา 

 

 

 



78. แพทยสภา
มีคณะวิชาท้ังหมด 1 คณะ  ไม�ระบุคณะ

พส. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 วุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร-

ทางโลหิตพยาธิวิทยา

(หลักสูตรต�อยอด)

หลักสูตร 2 ป1ต�อจากวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติฯ

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือสาขาพยาธิวิทยาท่ัวไป

หรือสาขาโลหิตวิทยา 

ไม)ระบุคณะ

พส. 2



 

 

79. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

 

 



79. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรศาสตร�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร� สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเกษตรศาสตร�

สาขางานเกษตรศาสตร�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีข,าว

สาขางานเทคโนโลยีข,าว

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีปาล�มนํ้ามัน

สาขางานเทคโนโลยีปาล�มนํ้ามัน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 2



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีมันสําปะหลัง

สาขางานเทคโนโลยีมันสําปะหลัง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีไม,ผล

สาขางานเทคโนโลยีไม,ผล

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยียางพารา

สาขางานเทคโนโลยียางพารา

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเกษตรอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีอ,อย

สาขางานเทคโนโลยีอ,อย

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 3



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช$างกลเกษตร สาขาวิชาช$างกลเกษตร

ทางเครื่องจักรกลโรงสีข,าว

ทางช$างกลเกษตร

สาขาวิชาช$างกลการเกษตร

ทางเครื่องจักรกลโรงสีข,าว

ทางช$างกลเกษตร

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ช$างกลเกษตร สาขาวิชาช$างกลการเกษตร

ทางเครื่องจักรกลเกษตร

ทางช$างกลเกษตร

สาขาวิชาช$างกลเกษตร

ทางเครื่องจักรกลเกษตร

ทางช$างกลเกษตร

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีภูมิทัศน� สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน�

ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน�

สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเครื่องจักรกลโรงสีข,าว

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 4



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชศาสตร� สาขาวิชาพืชศาสตร�

ทางพืชไร$

ทางพืชศาสตร�

สาขางานพืชไร$

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชศาสตร� สาขาวิชาพืชศาสตร�

ทางพืชศาสตร�

ทางพืชสวน

สาขางานพืชสวน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชศาสตร� สาขาวิชาพืชศาสตร�

ทางเทคโนโลยีกล,วยไม,

ทางพืชศาสตร�

สาขางานเทคโนโลยีกล,วยไม,

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวรักษ� สาขาวิชาสัตวรักษ�

ทางสัตวรักษ�

สาขางานสัตวรักษ�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 5



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวศาสตร� สาขาวิชาสัตวศาสตร�

ทางการผลิตสัตว�

ทางสัตวศาสตร�

สาขางานการผลิตสัตว�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 3 ป#ต$อ

จากมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

การบริหารงานคหกรรมศาสตร� สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

ทางการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

การบริหารงานคหกรรมศาสตร� สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

ทางการจัดงานดอกไม,และงานประดิษฐ�

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

สาขางานการจัดงานดอกไม,และงานประดิษฐ�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 6



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

การบริหารงานคหกรรมศาสตร� สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

ทางการดูแลเด็กและผู,สูงอายุ

ทางการบริหารงานคหกรรมศาสตร�

สาขางานการดูแลเด็กและผู,สูงอายุ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคโนโลยีความงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ทางเทคโนโลยีความงาม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีผ,าและเครื่องแต$งกาย

ทางเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ

ทางเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ$งห$ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ$งห$ม

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ$งห$ม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ$งห$ม

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ$งห$ม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 7



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต$งกาย

ทางเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ

ทางเทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางการแปรรูปอาหาร

ทางอาหารและโภชนาการ

สาขางานการแปรรูปอาหาร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทางอาหารและโภชนาการ

สาขางานอาหารและโภชนาการ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม

อุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ทางอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 8



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          และการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจการบริการ

สาขางานธุรกิจการบริการ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกซูเปอร�เซ็นเตอร�

สาขางานธุรกิจค,าปลีกซูเปอร�เซ็นเตอร�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกซูเปอร�มาร�เก็ต

สาขางานธุรกิจค,าปลีกซูเปอร�มาร�เก็ต

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 9



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกท่ัวไป

สาขางานธุรกิจค,าปลีกท่ัวไป

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกร,านสะดวกซ้ือ

สาขางานธุรกิจค,าปลีกร,านสะดวกซ้ือ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกร,านอาหารและภัตตาคาร

สาขางานธุรกิจค,าปลีกร,านอาหารและภัตตาคาร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกสรรพสินค,า

สาขางานธุรกิจค,าปลีกสรรพสินค,า

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 10



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค,าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางการจัดการธุรกิจค,าปลีก

ทางธุรกิจค,าปลีกสินค,าเฉพาะอย$าง

สาขางานธุรกิจค,าปลีกสินค,าเฉพาะอย$าง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�

ทางการจัดการการขนส$ง

ทางการจัดการโลจิสติกส�

สาขางานการจัดการการขนส$ง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�

ทางการจัดการคลังสินค,า

ทางการจัดการโลจิสติกส�

สาขางานการจัดการคลังสินค,า

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�

ทางการจัดการโลจิสติกส�

สาขางานการจัดการโลจิสติกส�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 11



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�

ทางการจัดการโลจิสติกส�

ทางตัวแทนออกของ

สาขางานตัวแทนออกของ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด สาขาวิชาการตลาด

ทางการตลาด

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

ทางการบัญชี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ สาขาวิชาการเลขานุการ

ทางการเลขานุการ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 12



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาประมง

แปรรูปสัตว�นํ้า สาขาวิชาแปรรูปสัตว�นํ้า

ทางแปรรูปสัตว�นํ้า

ทางเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ทางแปรรูปสัตว�นํ้า

ทางเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

สาขางานแปรรูปสัตว�นํ้า

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาประมง

เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ทางเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ทางอุตสาหกรรมสัตว�นํ้า

สาขางานอุตสาหกรรมสัตว�นํ้า

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การถ$ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ$ายภาพและวิดีทัศน�

ทางการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

ทางการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

สาขางานการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 13



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การถ$ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ$ายภาพและวิดีทัศน�

ทางการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

ทางศิลปะการถ$ายภาพ

สาขาวิชาการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

ทางการถ$ายภาพและมัลติมีเดีย

ทางศิลปะการถ$ายภาพ

50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบเครื่องแต$งกาย

สาขางานการออกแบบเครื่องแต$งกาย

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบตกแต$งภายใน

สาขางานการออกแบบตกแต$งภายใน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบนิเทศศิลปD

สาขางานการออกแบบนิเทศศิลปD

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานศิลปะการถ$ายภาพ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 14



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

การออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภัณฑ�

สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวเตอร�กราฟGก สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางคอมพิวเตอร�กราฟGกอาร�ต

สาขางานคอมพิวเตอร�กราฟGกอาร�ต

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวเตอร�กราฟGก สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางมัลติมีเดีย

สาขางานมัลติมีเดีย

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวเตอร�กราฟGก สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางสื่อสิ่งพิมพ�

สาขางานสื่อสิ่งพิมพ�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 15



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวเตอร�กราฟGก สาขาวิชาคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางคอมพิวเตอร�กราฟGก

ทางแอนิเมช่ัน

สาขางานแอนิเมช่ัน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี

ทางเครื่องประดับอัญมณี

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

ทางออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

ทางออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี

ทางช$างทองหลวง

สาขางานการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานออกแบบครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 16



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางเครื่องประดับอัญมณี

ทางช$างทองหลวง

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางช$างทองหลวง

สาขางานช$างทองหลวง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางช$างทองหลวง

ทางเทคนิคการทําต,นแบบและการหล$อ

     เครื่องประดับอัญมณี

สาขางานเทคนิคการทําต,นแบบและการหล$อ

เครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางช$างทองหลวง

ทางวิเคราะห�และควบคุมคุณภาพอัญมณีและ

     เครื่องประดับ

สาขางานวิเคราะห�และควบคุมคุณภาพอัญมณีและ

เครื่องประดับ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 17



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ช$างทองหลวง สาขาวิชาช$างทองหลวง

ทางช$างทองหลวง

ทางออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ดนตรีและเทคโนโลยี สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี

ทางดนตรีและเทคโนโลยี

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�

     อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

สาขางานเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม

เครื่องหนัง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 18



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

เทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

ทางเทคโนโลยีศิลปกรรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

วิจิตรศิลปD สาขาวิชาวิจิตรศิลปD

ทางวิจิตรศิลปD

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานจักสาน

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานจักสาน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานดิน

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานดิน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานพิมพ� ย,อม

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานพิมพ�  ย,อม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 19



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานไม,

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานไม,

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานรัก

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานรัก

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานหนัง

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานหนัง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 20



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

ทางเทคนิคงานหล$อ

ทางศิลปหัตถกรรม

สาขางานเทคนิคงานหล$อ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณ

     และเครื่องประดับ

ทางศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

ทางศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ

80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาวิชาการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทางการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทางการปHองกันและระงับอัคคีภัย

สาขางานการปHองกันและระงับอัคคีภัย

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 21



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ช$างก$อสร,าง สาขาวิชาการก$อสร,าง

ทางก$อสร,าง

ทางช$างก$อสร,าง

สาขาวิชาช$างก$อสร,าง

ทางก$อสร,าง

ทางช$างก$อสร,าง

82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ช$างอากาศยาน สาขาวิชาช$างอากาศยาน

ทางช$างอากาศยาน

สาขางานช$างอากาศยาน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคกายอุปกรณ� สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ�

ทางเทคนิคกายอุปกรณ�

สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ทางเครื่องมือกล

ทางเทคนิคการผลิต

สาขางานเครื่องมือกล 

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานก$อสร,าง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 22



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ทางเทคนิคการผลิต

ทางผลิตช้ินส$วนยานยนต�

สาขางานผลิตช้ินส$วนยานยนต�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ทางเทคนิคการผลิต

ทางแม$พิมพ�พลาสติก

สาขางานแม$พิมพ�พลาสติก

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ทางเทคนิคการผลิต

ทางแม$พิมพ�โลหะ

สาขางานแม$พิมพ�โลหะ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเกษตร

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 23



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลระบบราง

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลระบบราง

90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเรือ

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเรือ

91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเรือพานิชย�

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย�

สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบราง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 24



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคซ$อมตัวถังและสีรถยนต�

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคซ$อมตัวถังและสีรถยนต�

94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคยานยนต�

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคยานยนต�

สาขางานเทคนิคซ$อมตัวถังและสีรถยนต�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเทคนิคยานยนต�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 25



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟHา

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ทางเทคนิคเครื่องกล

ทางบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟHา

96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

ทางเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

ทางเทคนิคพลังงาน

สาขางานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

ทางเทคนิคการจัดการพลังงาน

ทางเทคนิคพลังงาน

สาขางานเทคนิคการจัดการพลังงาน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

ทางเทคนิคการซ$อมบํารุงอุตสาหกรรมพลังงาน

ทางเทคนิคพลังงาน

สาขางานเทคนิคการซ$อมบํารุงอุตสาหกรรมพลังงาน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 3 ป#ต$อ

จากมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟHา

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 26



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคนิคสถาปIตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปIตยกรรม

ทางเทคนิคสถาปIตยกรรม

สาขางานเทคนิคสถาปIตยกรรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร�

ทางเทคโนโลยียาง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

ทางไฟฟHา

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

ทางไฟฟHา

สาขางานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 27



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ทางไฟฟHา

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ทางไฟฟHา

103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ$

ทางไฟฟHา

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางเทคนิคในอาคารขนาดใหญ$

ทางไฟฟHา

104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางบํารุงรักษาระบบจําหน$ายและอุปกรณ�ไฟฟHา

ทางไฟฟHา

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางบํารุงรักษาระบบจําหน$ายและอุปกรณ�ไฟฟHา

ทางไฟฟHา

สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ$

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานบํารุงรักษาระบบจําหน$ายและอุปกรณ�ไฟฟHา

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 28



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางบํารุงรักษาระบบไฟฟHาในระบบขนส$งทางราง

ทางไฟฟHา

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางบํารุงรักษาระบบไฟฟHาในระบบขนส$งทางราง

ทางไฟฟHา

106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางไฟฟHา

ทางไฟฟHากําลัง

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางไฟฟHา

ทางไฟฟHากําลัง

107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ไฟฟHา สาขาวิชาไฟฟHากําลัง

ทางไฟฟHา

ทางไฟฟHาควบคุม

สาขาวิชาไฟฟHา

ทางไฟฟHา

ทางไฟฟHาควบคุม

สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟHาในระบบขนส$งทางราง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานไฟฟHากําลัง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานไฟฟHาควบคุม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 29



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส�และหุ$นยนต� สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส�

ทางเมคคาทรอนิกส�และหุ$นยนต�

สาขางานเมคคาทรอนิกส�และหุ$นยนต�

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

โยธา สาขาวิชาโยธา

ทางโยธา

สาขางานโยธา

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สํารวจ สาขาวิชาสํารวจ

ทางสํารวจ

สาขางานสํารวจ

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�

ทางระบบภาพและระบบเสียง

ทางอิเล็กทรอนิกส�

สาขางานระบบภาพและระบบเสียง

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 30



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส�

ทางอิเล็กทรอนิกส�

ทางอิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม

สาขางานอิเล็กทรอนิกส�อุตสาหกรรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

ทางตกแต$งภายใน

ทางอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

สาขางานตกแต$งภายใน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

ทางออกแบบตกแต$งภายใน

ทางอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

สาขางานออกแบบตกแต$งภายใน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

ทางอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

ทางอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต$งภายใน

สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 31



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว

การท$องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท$องเท่ียว

ทางการท$องเท่ียว

สาขาวิชาการท$องเท่ียว

ทางการท$องเท่ียว

117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม

ทางครัวโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

ทางการโรงแรม

ทางครัวโรงแรม

118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม

ทางบริการส$วนหน,าโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

ทางการโรงแรม

ทางบริการส$วนหน,าโรงแรม

สาขางานบริการส$วนหน,าโรงแรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานครัวโรงแรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 32



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว

การโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม

ทางบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สาขาวิชาการโรงแรม

ทางการโรงแรม

ทางบริการอาหารและเครื่องดื่ม

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท$องเท่ียว

การโรงแรม

สาขางานแม$บ,านโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ทางการโรงแรม

ทางแม$บ,านโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

ทางการโรงแรม

ทางแม$บ,านโรงแรม

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สาขางานแม$บ,านโรงแรม

หลักสูตร 2 ป#ต$อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

3 ป#ต$อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เริ่มใช,ป#การศึกษา 1/2557

สอศ. 33



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร�

ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ทางโภชนาการ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

สอศ. 34



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห�บุรี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

สอศ. 35



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ�

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สอศ. 36



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคเลย

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

สอศ. 37



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

9 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

10 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

11 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

12 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต$อเรือหนองคาย

13 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

14 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

สอศ. 38



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคบ,านแพง

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการสํานักงาน

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

สอศ. 39



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก$น

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก$น

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก$น

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก$น

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร,อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สอศ. 40



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย�

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร�

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

สอศ. 41



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ$อคูณ ปริสุทโธ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ$

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว� สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว�

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม$

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม$

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการก$อสร,าง สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการก$อสร,าง

ทางเทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต3 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต3 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

สอศ. 42



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน

7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ดิจิตอลกราฟGก สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางดิจิตอลกราฟGก

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม$

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคน$าน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคแพร$

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคแพร$

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สอศ. 43



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป#  

วิทยาลัยเทคนิคแพร$

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีแม$พิมพ� สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ�

ทางเทคโนโลยีแม$พิมพ�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ�

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ�

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สอศ. 44



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟHา สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีไฟฟHา

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค�

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนต� สาขาวิชา (ไม$ระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ทางเทคโนโลยียานยนต�

หลักสูตรต$อเน่ือง 2 ป# 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากําแพงเพชร

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

สอศ. 45



 

 

80. สถานศึกษา฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



80. กระทรวงศึกษาธิการ

                    ประกอบด	วยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ดังน้ี

                    สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีหลักสูตรกลางท่ีไม�ระบุคณะ

ศธ. 1



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย2

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย2

ทางการบริหารงานบุคคล

หลักสูตรกลาง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรกลาง

หลักสูตรท่ีไม*ระบุคณะ

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ

ศธ. 2



 

 

81. สถานศึกษา฿นสังกัด กระทรวง กรม อืไนโ 



3. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล�า จันทบุรี

81. สถานศึกษาในสังกัด กระทรวง กรม อื่น ๆ

ประกอบด�วยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต#าง ๆ ดังน้ี

1. สถาบันพระบรมราชชนก

2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม#

4. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

5. กรมการแพทย/

6. โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

7. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (เดิมช่ือโรงเรียนนายเรืออากาศ)

8. โรงเรียนนายเรือ

9. โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า

10. โรงเรียนนายร�อยตํารวจ

11. โรงเรียนจ#าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

- 1 -



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา

ทางการแพทย/

ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย/

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

เปลี่ยนแปลงผลการรับรอง ว 11/2556

จากเดิมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/   

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย/   

ทางโสตทัศนศึกษา

เปBนสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย/

ทางโสตทัศนศึกษา

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย/ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย/

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เดิมช่ือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

เวชกิจฉุกเฉิน

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โสตทัศนศึกษาทางการแพทย/ สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษา

ทางโสตทัศนศึกษาทางการแพทย/

เดิมช่ือประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา

ทางการแพทย/

1 ประกาศนียบัตรผู�ช#วยพยาบาล ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางผู�ช#วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม+

- 2 -



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผู�ช#วยพยาบาล ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางผู�ช#วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ประกาศนียบัตรผู�ช#วยพยาบาล ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางผู�ช#วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 ประกาศนียบัตรผู�ช#วยทันตแพทย/ข้ันสูง ไม#ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร/

ทางผู�ช#วยทันตแพทย/

หลักสูตรต#อยอด 1 ปEต#อจากระกาศนียบัตรผู�ช#วยทันต

แพทย/หลักสูตร 1 ปE 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาช#างอุตสาหกรรม

ช#างเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล

ทางช#างเครื่องกล

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาช#างอุตสาหกรรม

ช#างเทคนิคไฟฟGารถจักรและล�อเลื่อน สาขาวิชาไฟฟGากําลัง

ทางช#างเทคนิคไฟฟGารถจักรและล�อเลื่อน

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาช#างอุตสาหกรรม

ช#างโยธา สาขาวิชาโยธา

ทางช#างโยธา

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล-า จันทบุรี

กรมการแพทย0

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
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ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาช#างอุตสาหกรรม

ช#างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางช#างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การจัดการเดินรถ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป

ทางการจัดการเดินรถ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร/

ทางคอมพิวเตอร/

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร/ทางการทหารและอากาศยาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร/กายภาพ

ทางวัสดุศาสตร/ทางการทหารและอากาศยาน

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟGา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมไฟฟGา

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมอากาศยาน

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (เดิมช่ือโรงเรียนนายเรืออากาศ)
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ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารศาสตร/ สาขาวิชาการจัดการ

ทางบริหารศาสตร/

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการทางเรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร/กายภาพ

ทางวิทยาการทางเรือ

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟGา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมไฟฟGา

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุทกศาสตร/ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมอุทกศาสตร/

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร/

ทางคอมพิวเตอร/

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร/

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายร-อยพระจุลจอมเกล-า

- 5 -



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร/กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแผนท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมแผนท่ี

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟGาสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมไฟฟGา

ทางวิศวกรรมไฟฟGาสื่อสาร

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร/

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร/เพ่ือการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร/และพฤติกรรมศาสตร/

ทางสังคมศาสตร/เพ่ือการพัฒนา

หลักสูตร 5 ปEต#อจากนักเรียนเตรียมทหาร 
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ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การตํารวจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการตํารวจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร/

เดิมช่ือหลักสูตรนักเรียนนายร�อยตํารวจ พ.ศ. 2549 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบังคับใช�กฎหมาย สาขาวิชาสังคมศาสตร/และพฤติกรรมศาสตร/

ทางอาชญาวิทยา

ทางอาชญาวิทยาและการบังคับใช�กฎหมาย

1 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารช#างอากาศ สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารช#างอากาศ

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า  (ระหว#างปE 2545-2549) 

2 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารต�นหน สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารต�นหน

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า 

3 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารสรรพาวุธ สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารสรรพาวุธ

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า  (ระหว#างปE 2545-2549) 

4 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารสารวัตร สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารสารวัตร

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า 

โรงเรียนจ+าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โรงเรียนนายร-อยตํารวจ
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ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารสื่อสาร สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารสื่อสาร

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า  (ระหว#างปE 2545-2549) 

6 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารอากาศโยธิน สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารอากาศโยธิน

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า 

7 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ เหล#าทหารอุตุ สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางเหล#าทหารอุตุ

หลักสูตร 2 ปEต#อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า 

8 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารช#างอากาศ 

สาขางานช#างเครื่องยนต/อากาศยาน

สาขาวิชาช#างอากาศยาน

ทางช#างเครื่องยนต/อากาศยาน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

9 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารช#างอากาศ 

สาขางานช#างบริภัณฑ/ภาคพ้ืน

สาขาวิชาช#างอากาศยาน

ทางช#างบริภัณฑ/ภาคพ้ืน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

10 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารช#างอากาศ 

สาขางานช#างบริภัณฑ/อากาศยาน

สาขาวิชาช#างอากาศยาน

ทางช#างบริภัณฑ/อากาศยาน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

11 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารช#างอากาศ 

สาขางานช#างอากาศยาน

สาขาวิชาช#างอากาศยาน

ทางช#างอากาศยาน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

12 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารช#างอากาศ 

สาขางานช#างอากาศโรงงาน

สาขาวิชาช#างอากาศยาน

ทางช#างอากาศโรงงาน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

13 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารสรรพาวุธ สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางทหารสรรพาวุธ

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า
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ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาช#างเทคนิค

เหล#าทหารสื่อสาร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส/

ทางทหารสื่อสาร

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

15 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาสนับสนุนการบิน

เหล#าทหารต�นหน

จําพวกทหารควบคุมอากาศยานและแจ�งเตือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางควบคุมอากาศยานและแจ�งเตือน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

16 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาสนับสนุนการบิน

เหล#าทหารต�นหน

จําพวกทหารบังคับการบิน

สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางบังคับการบิน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

17 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาสนับสนุนการบิน

เหล#าทหารถ#ายรูป

จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ

สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางลาดตระเวนทางอากาศ

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

18 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาสนับสนุนการบิน

เหล#าทหารอุตุ สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางอุตุนิยมวิทยา

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

19 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาการรักษา

     ความปลอดภัยและความมั่นคง

เหล#าทหารสารวัตร สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางทหารสารวัตร

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า

20 ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ#าอากาศ

ประเภทวิชาการรักษา

     ความปลอดภัยและความมั่นคง

เหล#าทหารอากาศโยธิน สาขาวิชา (ไม#ระบุสาขาวิชา)

ทางทหารอากาศโยธิน

หลักสูตร 3 ปEต#อจาก ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท#า
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