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สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
๑๕ ถนนพิษณุลก ขวงจิตรลดา ขตดุสิต กรุงทพมหานคร  ํ์๏์์

ทรศัพท ์ ๎๎๔ํ ๏๏๏๏ 
www.ocsc.go.th

 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท
๐๓/ ํ์ํ ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี  ํํ์์์

ทรศัพท ์ ๎๑๐๓  ํ์์์  ตอ ํ๕๎ํ - ํ๕๎๓
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ชืไอหนังสือ	 ปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา
อกชนทีไ	ก.พ.	รับรอง

เลข ISBN 978-616-548-086-4

สงวนลิขสิทธิ์	ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	โ53็
ดย	สำานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน	 

	 ิสำานักงาน	ก.พ.ี

พิมพ์ครัๅงทีไ 1  ดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	โ554

จำ�นวนพิมพ์	 4เเ	ลม

เจ้�ของ	 กลุมหลักสูตรละคุณวุฒิ	ศูนย์สรรหาละลือกสรร
สำานักงาน	ก.พ.

พิมพ์ทีไ บริษัท	โแ	ซในจูรีไ	จำากัด	แุ3	ซอย	4่	ถนนจรัญสนิทวงศ์	
ขวงบางยีไขัน	ขตบางพลัด	กรุงทพฯ	แเ็เเ
ทร.	เ	โ่่3	เ4แ็ู่		ทรสาร.	เ	โ่่3	เ4แ9



รืไอง	การรับรองปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาอกชน
รียน	ิวียนกระทรวง	กรม	ละจังหวัดี
อຌางถึง	 ํ.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ทีไ	นร	ํ์์๐.๏/ว	ํ๐	ลงวันทีไ	ํํ	ธันวาคม	๎๑๑ํ

๎.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ทีไ	นร	ํ์์๐.๏/ว	๕	ลงวันทีไ	ํ๎	กันยายน	๎๑๐๒
๏.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ดวนทีไสุด	ทีไ	นร	ํ์์๔.ํ/ว	๏ํ	ลงวันทีไ	ํ๓	กันยายน	๎๑๑๏
๐.	หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ดวนทีไสุด	ทีไ	นร	ํ์์๔.ํ/ว	๕	ลงวันทีไ	๕	พฤษภาคม	๎๑๑๐	

สิไงทีไสงมาดຌวย	คูมือปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาอกชนทีไ	ก.พ.	รับรอง	จำานวน	ํ 	ลม
ตามหนังสือทีไอຌางถึง	 ํ	 ก.พ.	 เดຌกำาหนดหลักกณฑ์	 วิธีการรับรองคุณวุฒิละกำาหนดอัตรางินดือน	

ของผูຌเดຌรับปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอืไนจากสถานศึกษา฿นประทศละตางประทศ	
ละตามหนังสือทีไอຌางถึง	 ๎	 สำานักงาน	 ก.พ.	 เดຌรวบรวมปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน
อุดมศึกษาอกชนทีไ	 ก.พ.	 รับรอง	 จัดทำาป็นคูมือพืไอประยชน์฿นการบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการพลรือน	
จຌง฿หຌสวนราชการทราบละถือปฏิบัติ	ความจຌงลຌว	นัๅน

นืไองจากมาตรฐานกำาหนดตำาหนงทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน	
พ.ศ.	 ๎๑๑ํ	 เดຌกำาหนดคุณสมบัติฉพาะสำาหรับตำาหนงทีไกีไยวกับคุณวุฒิการศึกษาป็นสาขาวิชา	 ละทาง	
ก.พ.	 จึงมีมติ฿หຌยกลิกการรับรองปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ตามหนังสือทีไอຌางถึง	 ๎	 ละ฿หຌ฿ชຌปริญญา
ละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาอกชนทีไ	 ก.พ.	 รับรอง	 พืไอการบรรจุละตงตัๅงขຌาราชการ
พลรือนสามัญ	ตามสิไงทีไสงมาดຌวยทน	

อนึไง	 สำาหรับอัตรางินดือนตามทีไกำาหนด฿นหนังสือทีไอຌางถึง	 ํ	 ๎	 ละ	 ๏	 ฿หຌ฿ชຌบังคับถึงวันทีไ	 ๏ํ
	มนีาคม	๎ ๑๑๐	สวนอตัรางนิดือนตามทีไกำาหนด฿นหนงัสือทีไอຌางถึง	๐	฿หຌมผีล฿ชຌบงัคบัตัๅงตวนัทีไ	ํ 	มษายน	๎ ๑๑๐	
ป็นตຌนเป

จึงรียนมาพืไอปรดทราบละถือปฏิบัติตอเป	ทัๅงนีๅ	เดຌจຌงกรมละจังหวัดทราบดຌวยลຌว

ศูนย์สรรหาละลือกสรร
ทร.	์	๎๑๐๓	ํ๕๎ํ	–	๓	
ทรสาร	์	๎๑๐๓	ํ๕๎๔

ํ๔	สิงหาคม	๎๑๑๐

ทีไ	นร	ํ์์๐.๏/ว๎ํ สำานักงาน	กพ.
ถนนพิษณุลก	กทม.	ํ์๏์์

ขอสดงความนับถือ

ินายนนทิกร	กาญจนะจิตราี
ลขาธิการ	ก.พ



ค ำน ำ 

นืไองจากการรับรองปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาอกชน
ทีไ  ก .พ. รับรองลຌว ซึไงเดຌจຌงวียน฿หຌสวนราชการตาง โ ทราบ ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. 
ทีไ นร ํ์์๐.๏/ว๙ ลงวันทีไ ํ๎ กันยายน ๎๑๐๒ เมสอดคลຌองกับการก าหนดคุณสมบัติฉพาะส าหรับ
ต าหนง฿นมาตรฐานก าหนดต าหนงตามพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

ส านักงาน ก.พ. จึงเดຌปรับปรุงการรับรองปริญญาละประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน 
อุดมศึกษาอกชนทีไ ก.พ. รับรองลຌว ดยจัดท าบัญชีรายชืไอคุณวุฒิการศึกษาจ านกตามสาขาวิชาละทาง 
฿นระดับปริญญาซึไงเดຌอຌางอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง หลักกณฑ์การก าหนดชืไอปริญญา 
พ.ศ. ๎๑๐๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง หลักกณฑ์การก าหนดชืไอปริญญา (ฉบับทีไ ๎ี ละ 
(ฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ละประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง หลักกณฑ์การก าหนดชืไอปริญญา 
(ฉบับทีไ ๐ี พ.ศ. ๎๑๑๎ ซึไงเดຌก าหนด฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿ชຌชืไอปริญญา฿หຌป็นระบบละสอดคลຌอง
กับการจัดการศึกษาของประทศเทย ส าหรับคุณวุฒิการศึกษา฿นระดับตไ ากวาอุดมศึกษา เดຌอຌางอิงจาก
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

คูมือฉบับนีๅเดຌรวบรวมหลักสูตรตาง โ ทีไสถาบันอุดมศึกษาอกชนปຂดสอนละ 
ก.พ. เดຌรับรองลຌวจนถึงสิๅนดือนธันวาคม ๎๑๑๏ ซึไงมีทัๅงทีไเดຌจຌงวียน฿หຌสวนราชการตาง โ ทราบลຌว 
ละทีไยังเมเดຌจຌงวียน฿หຌทราบ ดยบงตามรายชืไอของสถาบันอุดมศึกษาอกชน 

ส าหรับ กรณีทีไส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา฿หຌความหในชอบหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาอกชนบางหลักสูตรบบมี งืไอนเขนัๅน ส านักงาน ก .พ. ขอ฿หຌสวนราชการ
เดຌปรดตรวจสอบวาผูຌมีคุณวุฒิดังกลาวเดຌส ารใจการศึกษา฿นปทีไเดຌรับการรับรองดຌวย 

      ส านักงาน ก.พ. หวงัปน็อยางยิไงวา  คูมือฉบบันีๅคงจะป็นประยชน์ตอผูຌ฿ชຌตามสมควร  
ซึไงหากทานเดຌพบขຌอบกพรองอันควรกຌเข  หรือประสงค์จะ฿หຌค านะน า   ส านักงาน ก.พ. ยนิดนีຌอมรับ
ละขอขอบคุณมา  ณ  อกาสนีๅ 

ส านักงาน ก.พ. 
สิงหาคม ๎๑๑๐ 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ล ำดับที่ ชือ่สถำบันกำรศึกษำ หน้ำ
28 มหาวิทยาลัยวสทิร์น……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………มท. 1 - 7

29 มหาวิทยาลัยศรีปทุม…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………มศป. 1 - 15

30 มหาวิทยาลัยสยาม…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………มส. 1 - 8

31 มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………มกค. 1 - 15

32 มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ…………………………………………………………………………ม.ฉ.ก. 1 - 8

33 มหาวิทยาลัยหาด฿หญ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………ม.ญ. 1 - 5

34 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………มอช. 1 - 19

35 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา…………………………………………………………………………..มอย. 1 - 3

36 มหาวิทยาลัยอีสทิร์นอซีย…………………………………………………………………………..มวอ. 1 - 6

37 มหาวิทยาลัยอีสาน…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………มอส. 1 - 4

38 มหาวิทยาลัยอชียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……ม.อชียน 1 - 3

39 มหาวิทยาลัยอซียอาคนย…์………………………………………………………………………..ม.อ.อ. 1 - 6

40 วิทยาลัยกรุงทพสุวรรณภูม…ิ………………………………………………………………………..วกส. 1 - 2

41 วิทยาลัยฉลิมกาญจนา……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………วฉก. 1 - 3

42 วิทยาลัยฉลิมกาญจนาระยอง………………………………………………………………………………………………………………… …………………………ฉก.รย. 1 - 2

43 วิทยาลัยชียงราย…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………วชร. 1 - 3

44 วิทยาลัยซนต์หลุยส์…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………ว.ซล. 1 - 2

45 วิทยาลัยซาธ์อีสท์บางกอก…………………………………………………………………………..ซ.อ.บ. 1 - 3

46 วิทยาลัยดุสิตธาน…ี……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………วดธ. 1 - 3

47 วิทยาลัยตาป………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………วตป. 1 - 3

48 วิทยาลัยทองสุข……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………ว.ท. 1 - 4

49 วิทยาลัยทคนลยีพนมวันท…์………………………………………………………………………วทพ. 1 - 2

50 วิทยาลัยทคนลยีภาค฿ตຌ…………………………………………………………………………..วทต. 1 - 4

51 วิทยาลัยทคนลยีราชธานีอุดร………………………………………………………………………… - 1 - 2

52 วิทยาลัยทคนลยีสยาม………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………วทส. 1 - 2

53 วิทยาลัยนครราชสีมา…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………วนม. 1 - 4

54 วิทยาลัยนานาชาติซนต์ทรซา…………………………………………………………………………วนท. 1 - 3

55 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… - 1 - 4

56 วิทยาลัยบัณฑิตอซีย…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………ว.บ.อ. 1 - 4
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 

ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2531 - 2533 
หลกัสตูรนานาชาต ิ 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารตรา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารตรา

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางภาพยนตร์    ทางสื่อสารมวลชน

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มกท. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์

และภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ - 
และภาพยนตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง และ-
วิทยโุทรทศัน์

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง-
วิทยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางศิลปการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2516 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

มกท. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์

และภาพยนตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์ - 
และภาพยนตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง  และ-
วิทยโุทรทศัน์

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง-
วิทยโุทรทศัน์  และภาพยนตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน  ทางศิลปการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2516 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

มกท. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจสมยัใหม่
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานานชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร  ทางการบริหารงานบคุคล
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารองค์การและทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเป็นเจ้าของธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเลขานกุาร
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

 มกท. 4 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางความเป็นผู้ประกอบการ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับ
 U. Of Nebreka-Lincoln 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปี 2545

1 อนปุริญญาบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

มกท. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางความเป็นผู้ประกอบการ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับ 

 U. Of Nebreka-Lincoln 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปี 2545

1 อนปุริญญาบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

 มกท. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพ่ือการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวา่งประเทศ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี 

ทางภาษาไทย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ทางภาษาไทย

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์

 มกท. 6 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2529 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 - 2533    
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์ ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มกท. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2529 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 - 2533    
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์
ทางการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มกท. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2533  เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมมลัติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมมลัติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
ทางคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบนิเทศศิลป์
เดิมช่ือปริญญาศิลปบณัฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 มกท. 8 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบตกแตง่ภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางออกแบบนิเทศศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน

เดิมช่ือปริญญาศิลปบณัฑิต ปรับปรุงมาเป็น
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ

6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางทศันศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

มกท. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบตกแตง่ภายใน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางออกแบบนิเทศศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน

เดิมช่ือปริญญาศิลปบณัฑิต ปรับปรุงมาเป็น 

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางการออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอ
6 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางทศันศิลป์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

 มกท. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรภาษาไทย 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2536 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารธุรกิจบนัเทงิและการผลิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการบริหารธุรกิจบนัเทงิและการผลิต

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลกัสตูรภาษาไทย

บัณฑิตวิทยาลัย

 มกท. 10 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์
ทางการจดัการออกแบบภายใน

11 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต การสื่อสารระหวา่งบคุคล สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารระหวา่งบคุคล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

มกท. 11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์
ทางการจดัการออกแบบภายใน

11 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต การสื่อสารระหวา่งบคุคล สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการสื่อสารระหวา่งบคุคล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

 มกท. 11 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด 9 คณะ คอื คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม  คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ  
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบรีุ  มีดงันี ้
                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา
                    2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)
                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  
                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท

2.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (เดิมช่ือ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

มกธ.1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2552

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   

ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

  คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

  คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มกธ.2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มกธ.3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์

มกธ.3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการเมืองการปกครอง
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศกึษาทัว่ไป สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางศกึษาทัว่ไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2549

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ประกาศนียบตัร วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกธ.4 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มกธ.5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

มกธ.5 



                       มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ   คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  
          คณะวศิวกรรมศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                       การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                     

                        2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                        3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                                                                                                                        

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมช่ือ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มจทอ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจชมุชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจชมุชน

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มจทอ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

มจทอ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบญัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

มจทอ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

3 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2548

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มจทอ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการพฒันาหลกัสตูรและการสอน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
9 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

มจทอ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการพฒันาหลกัสตูรและการสอน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
9 ปริญญารัฐศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร์

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

มจทอ. 5



                       มีคณะวชิาทัง้หมด     7   คณะ    คอื      คณะบริหารธุรกิจ       คณะศลิปศาสตร์       คณะเศรษฐศาสตร์      คณะนิเทศศาสตร์

   คณะนิตศิาสตร์      วทิยาลยัสื่อสารการเมือง  และบณัฑิตวทิยาลยั                                                                                         

                       การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกริก  มีดงันี ้

                       1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค /  อนปุริญญา  

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                       4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

4. มหาวิทยาลัยเกริก  (เดิมช่ือ วิทยาลัยเกริก และ สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) )

มกร.1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารงานบคุคล

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการเงิน

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารงานบคุคล    ทางการบริหาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะบริหารธุรกิจ

มกร.2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

มกร.3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ

15 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

16 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการบญัชี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

มกร.3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหารทัว่ไป  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2524 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาองักฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอาชีพ

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ทางสวสัดิการสงัคม   ทางสงัคมสงเคราะห์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา2538 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มกร.4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2524 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพฒันา-
สงัคม

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และ-
การพฒันาสงัคม

เดิมช่ือ สาขาวิชาสวสัดิการสงัคม

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางการคลงั
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางการเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์

มกร.5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางสงัคมศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2524 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพฒันา-
สงัคม

สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์
ทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และ-
การพฒันาสงัคม

เดิมช่ือ สาขาวิชาสวสัดิการสงัคม

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การคลงั สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการคลงั
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางการเงินและการธนาคาร
5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
7 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์

มกร.5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางสถิติประยกุต์ทางเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารการเมืองบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการเมืองบรูณาการ
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาการจดัการ    
ทางการบริหารทัว่ไป  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการทอ่งเที่ยวและบนัเทงิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการทอ่งเที่ยวและบนัเทงิ
ทางสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต นิเทศศาสตร์นวตักรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์นวตักรรม   ทางสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์

มกร.6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางบริหารการสื่อสาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

วิทยาลัยส่ือสารการเมือง

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์

มกร.7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สื่อสารการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางสื่อสารการเมือง

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางบริหารการสื่อสาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 

ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

วิทยาลัยส่ือสารการเมือง

 บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์

มกร.7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการแรงงานและสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการจดัการแรงงานและสวสัดิการสงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานยตุิธรรม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม
ทางการบริหารงานยตุิธรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารองค์การ สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหารองค์การ  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการจดัการทรัพยากร-
และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทางนโยบายและการจดัการทรัพยากรและ-
สิ่งแวดล้อม  ทางสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการบริหารงานสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนโยบายและการบริหารงานสงัคม

เดิมช่ือสาขาวิชานโยบายและการวางแผน-
สงัคม

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนโยบายและการวางแผนวิทยาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

มกร.8

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สงัคม สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์สงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิเทศกิจ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิเทศกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1. รับรองเฉพาะรุ่นที่เข้าศกึษาตัง้แต่

ปีการศกึษา 2527 - 2531
2. รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2532 ( แผน ข )

3. ปีการศกึษา 2533 ไมมี่ผู้ส าเร็จ
การศกึษา / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

    ( แผน ก และ แผน ข )
20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

มกร.9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางนโยบายและการวางแผนสงัคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์สงัคม สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 
ทางประวตัิศาสตร์สงัคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิเทศกิจ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางวิเทศกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

18 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
19 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1. รับรองเฉพาะรุ่นที่เข้าศกึษาตัง้แต ่    

    ปีการศกึษา 2527 - 2531
2. รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
    ในปีการศกึษา 2532 ( แผน ข )
3. ปีการศกึษา 2533 ไมมี่ผู้ส าเร็จ
    การศกึษา / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
    ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
    ( แผน ก และ แผน ข )

20 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

มกร.9



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   9   คณะ   คอื       คณะจิตวทิยา   คณะนิตศิาสตร์       คณะนิเทศศาสตร์       คณะบริหารธุรกิจ            
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวศิวกรรมศาสตร์        คณะศลิปศาสตร์       คณะสถาปัยตกรรมศาสตร์      และบณัฑิตวทิยาลยั
                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  
                   2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                          

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                   4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (เดิมช่ือ  วิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

มกบ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

เดิมช่ือสาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์-
และการโฆษณา

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน    ทางการประชาสมัพนัธ์

เดิมช่ือสาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์-
และการโฆษณา

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  

ทางการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  

ทางการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน   ทางบริหารการสื่อสาร

คณะจิตวิทยา

  คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

มกบ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการขนสง่ระหวา่งประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2544

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตก่ารศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การขนสง่ระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการขนสง่ระหวา่งประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2544

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตก่ารศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรภาษาองักฤษ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาองักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต พาณิชยนาวี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางพาณิชยนาวี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มกบ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกบ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มกบ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

10 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ  ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มกบ. 6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชามณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

เดิมช่ือสาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายใน

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การภาพยนต์ - วีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนต์ - วีดิทศัน์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลขน ทางการสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ 

ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน 

ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  

ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เดิมอยู่คณะศิลปศาสตร์

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชามณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

เดิมช่ือสาขาวิชาการออกแบบตกแตง่ภายใน

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การภาพยนต์ - วีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนต์ - วีดิทศัน์

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลขน   ทางการสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  
ทางการบริหาร   
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ส าหรับนกับริหาร 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ภมิูสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางภมิูสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางการจดัการงานวิศวกรรม   ทางการจดัการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาเพ่ือการพฒันามนษุย์ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการจิตวิทยาเพ่ือการพฒันามนษุย์
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นโยบายสาธารณะและการจดัการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางนโยบายสาธารณะและการจดัการ

มกบ. 8

มีคณะวชิาทัง้หมด 9  คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์และนิเทศศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม คณะการจดัการและการบญัชี สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

คณะมลัตมีิเดยีและดจิิทลัอาร์ต และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัคริสเตยีน มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                         2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4  ปี
                         3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 1



                          มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ  คอื คณะบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์และนิเทศศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะการจดัการและการบญัชี   สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์   

คณะมลัตมีิเดยีและดจิิทลัอาร์ต   และบณัฑิตวทิยาลยั

                         การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัคริสเตยีน มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา       

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  4  ปี 

                         3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท 

6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการเงิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

       คณะบริหารธุรกิจ

ม.ค.ต. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ทางบริหารธุรกิจ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2543

7 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื่อสารดิจิทลั สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์

ม.ค.ต. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ทางบริหารธุรกิจ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2543

7 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหาร  ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้น
ไป2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื่อสารดิจิทลั สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการออกแบบสื่อสารดิจิทลั
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

  คณะวิทยาศาสตร์และการพยาบาลศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์

ม.ค.ต. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
เดิมช่ือสาขาวิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545 และปีการศกึษา 2546

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการจดัการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคโนโลยีชีวการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค.ต. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม
เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะการจัดการและการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.ค.ต. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม
เดิมช่ือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริหารสขุภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรม สปา และการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะการจัดการและการบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.ค.ต. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพฒันาซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่

1 ปริญญานิเทศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการสื่อและบนัเทงิ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการจดัการสื่อและบนัเทงิ   
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

คณะมัลติมีเดียและดิจิทลัอาร์ต

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ค.ต. 6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการจดัการการพยาบาล

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

หลกัสตูรนานาชาติ

ม.ค.ต. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการจดัการการพยาบาล

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่ขัน้สงู

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิครอบครัว

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ   

ทางภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

หลกัสตูรนานาชาติ

ม.ค.ต. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
14 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ

ทางการบริหารการพยาบาล
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

16 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารโรงพยาบาล

ม.ค.ต. 8

มีคณะวชิาทัง้หมด 4  คณะ คอื คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิตศิาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

7.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มจพ. 1 



                   มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

7.  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 มจพ. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการประชาสมัพนัธ์  ทางสื่อสารมวลชน 

ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2543 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2543  เป็นต้นไป

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 มจพ. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มจพ. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป 

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 มจพ. 3 



          มีคณะวชิาทัง้หมด  2  คณะ   คอื   คณะวทิยาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

          การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัชินวตัร  มีดงันี ้

          1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

               ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                  

          2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

8.  มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มชว. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 8  คณะ คอื คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะปรัชญาและศาสนา คณะศกึษาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของ มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                                                                                

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

              2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

              3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

              4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (เดิมช่ือ วิทยาลัยเซนต์จอห์น)

มซจ. 1



              มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื   คณะนิเทศศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะปรัชญาและศาสนา  คณะศกึษาศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของ  มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น  มีดงันี ้       

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                                                                                

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                                                                                       

              2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

              3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

              4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

9. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  (เดิมช่ือ วิทยาลัยเซนต์จอห์น)

มซจ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน  ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน 

ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

เดิมช่ือปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
7 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางสื่อสารการตลาด
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

  คณะนิเทศศาสตร์

มซจ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ /  รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงินและการธนาคาร
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ  /  รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มซจ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรภาษา-
องักฤษ / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป 

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มซจ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มซจ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มซจ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษาและภาวะผู้น า

คณะปรัชญาและศาสนา

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มซจ. 6

มีคณะวชิาทัง้หมด 5  คณะ คอื คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะวทิยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร มีดงันี ้
                1. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                2. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เดิมช่ือ วิทยาลัยมหานคร)

มทม. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ    คอื    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ     คณะสตัวแพทยศาสตร์  คณะวทิยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และบณัฑิตวทิยาลยั
                การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  มีดงันี ้
                1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2. ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                4. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  (เดิมช่ือ วิทยาลัยมหานคร)

มทม. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคมี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทม. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

มทม. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการอตุสาหกรรมการผลิต

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

มทม. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

  คณะบริหารธุรกิจ

มทม. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

มทม. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

มทม. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพสตัว์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิม ช่ือปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะวิทยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

มทม. 6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโลจิสติคส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางเทคโนโลยีโลจิสติคส์
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทม. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีโลจิสติคส์ สาขาวิชาการจดัการ

ทางเทคโนโลยีโลจิสติคส์
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทม. 7



                มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะบญัชี   คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบณัฑิตวทิยาลยั    

                การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัธนบรีุ  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

11. มหาวิทยาลัยธนบุรี (เดิมช่ือ วิทยาเทคโนโลยีธนบุรี)

มธร. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

การจดัการโลจิสติกส์
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มธร. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร. 3 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   12   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนษุยศาสตร์     คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบญัชี     คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วทิยาลยันานาชาต ิ  คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   คณะศลิปกรรมศาสตร์   
และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  มีดงันี ้

                    1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                     

12. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิติศาสตร์  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์        
ทางการโฆษณา  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
ทางการประชาสมัพนัธ์  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการสื่อสารมวลชน   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางวารสารศาสตร์  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์

เดิมช่ือสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารการตลาด   ทางสื่อสารมวลชน

เดิมช่ือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

มธบ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ ทางสื่อสารมวลชน

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534  เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ   ทางสื่อสารมวลชน

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการ
หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการทัว่ไป
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534  เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
หลกัสตูร 4  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรม

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร   ทางการบริหารงานบคุคล
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  

ทางการบริหารงานบคุคล   ทางการบริหาร
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร 
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารส านกังาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหารส านกังาน
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการเลขานกุาร

มธบ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอตุสาหกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544  เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์

มธบ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอตุสาหกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเลขานกุาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544  เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์

มธบ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  

ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนกลาง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี    
ทางภาษาจีนกลาง   ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา2532 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี    
ทางภาษาจีนธุรกิจ  ทางภาษาจีน

เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาจีนกลาง

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ
ทางภาษาองักฤษ

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แต ่ปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

มธบ. 6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาการบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการพลงังาน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการพลงังาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธบ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญาการบญัชี  - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการพลงังาน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการพลงังาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มธบ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางการจดัการเทคโนโลยีอาคาร

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการความรู้ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการความรู้

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเว็บ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมเว็บ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มธบ. 8

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์และสถิติ
ทางคอมพิวเตอร์และสถิติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บรูณาการสขุภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบรูณาการสขุภาพและความงาม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มธบ. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์และสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์และสถิติ
ทางคอมพิวเตอร์และสถิติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บรูณาการสขุภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางบรูณาการสขุภาพและความงาม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มธบ. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจดัการสารสนเทศ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพ่ืออาชีพ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การออกแบบตกแตง่ภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบตกแตง่ภายใน
ทางมณัฑนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มธบ. 10

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดงประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดงประยกุต์

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางการสื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541  เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร ทางรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มธบ. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดงประยกุต์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปะการแสดงประยกุต์

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารการตลาด

5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์พฒันาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์พฒันาการ   
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541  เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มธบ. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโซ่อปุทานแบบบรูณาการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการโซ่อปุทานแบบบรูณาการ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีในอาคาร สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการเทคโนโลยีในอาคาร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโทรคมนาคม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการโทรคมนาคม
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สารสนเทศอตัโนมตัิเชิงธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางสารสนเทศอตัโนมตัิเชิงธุรกิจ
15 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการจดัการการศกึษา
16 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

มธบ. 12

มีคณะวชิาทัง้หมด 5   คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศลิปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั
การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เดิมช่ือ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

มนก. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ    คอื     คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศลิปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (เดิมช่ือ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)

 มนก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการงานอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการงานอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มนก. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มนก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

 มนก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน่

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย   ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน   ทางภาษาจีนธุรกิจ

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร    ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

 มนก. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
การจดัการภาครัฐและเอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

บัณฑิตวิทยาลัย

มนก. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
การจดัการภาครัฐและเอกชน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

บัณฑิตวิทยาลัย

 มนก. 5



              มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั       

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                      

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

               2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

               3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

               4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

14.  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (เดิมช่ือ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 

มนช. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

 หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มนช. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  - สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มนช. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี  หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต  - สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มนช. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหารและการประเมินโครงการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมช่ือปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ-
การสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ-
การสื่อสาร

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มนช. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารและการประเมินโครงการ
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มนช. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารและการประเมินโครงการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารและการประเมินโครงการ
ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

มนช. 5



               มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ   คอื     คณะศลิปศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด  มีดงันี ้

               1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                         

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค/อนปุริญญา                                   

               2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                  

                                                                                                                        

15.  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  (เดิมช่ือ วิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์-แสตมฟอร์ด)

มนชส.  1  



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธรุกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร    ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการระบบสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มนชส.  2  

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545-2547

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาไทย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมช่ือหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มนชส.  3  



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545-2547

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาต ิ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาษาไทย 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เดิมช่ือหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2545

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มนชส.  3  



                             มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ    คอื    คณะจิตวทิยาและการศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์  
คณะศลิปศาสตร์   คณะศาสนศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั
                             การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิค  มีดงันี ้

                             1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                                  ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                             2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                                                                                                                        

16. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิค (เดิมช่ือ วิทยาลัยมิชช่ัน)

 ม.น.อ. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการศกึษา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาและการศกึษา
ทางจิตวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาและการศกึษา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยาและการศกึษา   
ทางจิตวิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรนานาชาติ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

    คณะจิตวิทยาและการศึกษา

    คณะพยาบาลศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.น.อ. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (เดิมช่ือภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ)

ม.น.อ. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการธุรกิจ
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาต ิ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (เดิมช่ือภาควิชาอิสระภาษาอังกฤษ)

 ม.น.อ. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางคริสต์ศาสนศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางคริสต์ศาสนศกึษา

หลกัสตูรนานาชาต ิ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง

คณะศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.น.อ. 4 

มีคณะวชิาทัง้หมด 8   คณะ คอื คณะนิตศิาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัปทมุธานี มีดงันี ้
                    1.  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
                    2.  อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
                    3.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    5.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    6.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากปริญญาโท

17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (เดิมช่ือ วิทยาลัยปทุมธานี)

 ม.ป.ท. 1 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด   8   คณะ    คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ   คณะบญัชี    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   และบณัฑิตวทิยาลยั
                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัปทมุธานี มีดงันี ้
                    1.  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                    2.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                    3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                    6.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

17. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (เดิมช่ือ วิทยาลัยปทุมธานี)

 ม.ป.ท. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและโลจิสติกส์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.ป.ท. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี เดิม ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

1 บญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ม.ป.ท. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี เดิม ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการบญัชี

1 บญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ม.ป.ท. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

 ม.ป.ท. 4 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายมหาชน

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาการบริหาร ทางการบริหาร

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการระบบสขุภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ป.ท. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฏหมายมหาชน

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาการบริหาร    ทางการบริหาร

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการระบบสขุภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ป.ท. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ

ทางการพฒันาการบริหาร    ทางการบริหาร
11 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

 ม.ป.ท. 6 

มีคณะวชิาทัง้หมด 10   คณะ คอื คณะนิตศิาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์

คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คณะเศรษฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัพายพั มีดงันี ้

                        1.  อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                        2.  ประกาศนียบตัรวชิาการผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน ตอ่จากอนปุริญญาพยาบาลและอนามยั

                        3.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                        4.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

18.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. 1



                        มีคณะวชิาทัง้หมด   10   คณะ   คอื      คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ    คณะมนษุยศาสตร์      คณะวทิยาศาสตร์     คณะสงัคมศาสตร์   

 คณะบญัชี   การเงินและการธนาคาร  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค       คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                        การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัพายพั  มีดงันี ้

                        1.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                        2.  ประกาศนียบตัรวชิาการผดงุครรภ์ หลกัสตูร 6 เดอืน ตอ่จากอนปุริญญาพยาบาลและอนามยั

                        3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                             ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                        4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

18.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มพย. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนษุย์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

มพย. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนษุย์

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

มพย. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเลขานกุาร
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ดริุยศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดริุยางคศิลป์   ทางดริุยศิลป์

2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญาและศาสนา
4 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
5 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเยอรมนั
6 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการสื่อสารภาษาองักฤษ   

ทางภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์

มพย. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยศิลป์ ทางดริุยางคศิลป์
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพ่ือการทอ่งที่ยว สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนัเพ่ือการทอ่งที่ยว

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมจีน

มพย. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดริุยศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยศิลป์   ทางดริุยางคศิลป์
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและศาสนา

11 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

12 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

13 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  

14 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ทางภาษาไทย

15 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนั

16 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาเยอรมนัเพ่ือการทอ่งที่ยว สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเยอรมนัเพ่ือการทอ่งที่ยว

17 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมจีน

มพย. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  

1 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

2 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ทางคอมพิวเตอร์

3 อนปุริญญาวิทยาศาสตร์ สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป 

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

เดิมช่ือสาขาวิชาคณิตศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

มพย. 6

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางคอมพิวเตอร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
สถิติประยกุต์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์ ทางสถิติ

เดิมช่ือสาขาวิชาสถิติ

มพย. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป 

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
สถิติประยกุต์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

เดิมช่ือสาขาวิชาสถิติ

มพย. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนปุริญญานิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา
3 อนปุริญญาศิลปศาสตร์ สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา
4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยา - มานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาสงัคมวิทยาและ-
มานษุยวิทยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางสงัคมวิทยา
ทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

เดิมช่ือสาขาวิชาสงัคมวิทยา-มานษุยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์

มพย. 8

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือสาขาการเงินและการธนาคาร
เป็นสาขาการเงิน ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 
เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
8 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

มพย. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือสาขาการเงินและการธนาคาร
เป็นสาขาการเงิน ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 
เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
8 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

มพย. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทวศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

หลกัสตูรนานาชาต ิ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสต์ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางคริสต์ศาสนศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา   ทางปรัชญา

เดิมอยู่คณะมนษุยศาสตร์

1 อนปุริญญาพยาบาลและอนามยั - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและอนามยั

2 ประกาศนียบตัรวิชาการผดงุครรภ์ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการผดงุครรภ์

หลกัสตูร 6 เดือน ตอ่จากอนปุริญญา
พยาบาลและอนามยั เดิมก าหนดอตัรา
เงินเดือนระดบั 2 ขัน้ 2,625 บาท 

ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลและผดงุครรภ์

คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

มพย. 10

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดริุยศิลป์ สาขาวิชาดริุยศาสตร์
ทางดริุยศิลป์ ทางดนตรี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มพย. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การพยาบาลและผดงุครรภ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2526 เป็นต้นไป 

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ   ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ดริุยศิลป์ สาขาวิชาดริุยศาสตร์ 
ทางดริุยศิลป์    ทางดนตรี

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มพย. 11



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ    คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 
                                                                                                                        

19.  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (เดิมช่ือ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

 ม.ฟ.อ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.ฟ.อ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ ทางภาษาจีน

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ ทางภาษาญ่ีปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ฟ.อ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ   ทางภาษาจีน

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ   ทางภาษาญ่ีปุ่ น

หลกัสตูร 4 ปี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ม.ฟ.อ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

คณะนิเทศศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.ฟ.อ. 4

มีคณะวชิาทัง้หมด 4  คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะนิตศิาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัภาคกลาง มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง (เดิมช่ือ วิทยาลัยภาคกลาง)

ม.ภ.ก. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ  คอื    คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคกลาง  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท  

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง (เดิมช่ือ วิทยาลัยภาคกลาง)

ม.ภ.ก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตใ่นปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2  ปี/รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2532 
เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ภ.ก. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ม.ภ.ก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ม.ภ.ก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒทิาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารอดุมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารอดุมศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.ก. 4

มีคณะวชิาทัง้หมด 7  คณะ คอื คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                3.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากปริญญาโท

21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิมช่ือ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ม.ภ.น. 1



                มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ   คอื     คณะนิเทศศาสตร์      คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์      คณะนิตศิาสตร์     

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเศรษฐศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                     

                2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                3.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

21. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดิมช่ือ  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ม.ภ.น. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน  

ทางการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2540 และ 2541 และ
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

   คณะนิเทศศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ

ม.ภ.น. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 2546 และ
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ภ.น. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 2546 และ
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ภ.น. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ม.ภ.น. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 5



                         มีคณะวชิาทัง้หมด  9   คณะ    คอื      คณะนิเทศศาสตร์      คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์      

คณะนิตศิาสตร์     คณะศลิปกรรมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะศกึษาศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั                              

                         การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัโยนก  มีดงันี ้

                         1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือหลกัสตูร  2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /      

                              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                         2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

22.  มหาวิทยาลัยโยนก (เดิมช่ือ วิทยาลัยโยนก)

ย.น. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 
2548 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

 คณะนิเทศศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  (เดิมช่ือ คณะบริหารธุรกิจ)

ย.น. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือจากเดิม ปริญญาบริหารธุรกิจ-
บณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เดิมช่ือ คณะศิลปศาสตร์)

ย.น. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือจากเดิม ปริญญาบริหารธุรกิจ-
บณัฑิต  สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร
ทางการจดัการ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (เดิมช่ือ คณะศิลปศาสตร์)

ย.น. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาองค์การ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาองค์การ   ทางจิตวิทยา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาองักฤษ  ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารท้องถ่ิน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ย.น. 4 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา ณ อาคารอมรธานี
กรุงเทพมหานคร เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2543 - 2544

3 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ย.น. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา ณ อาคารอมรธานี
กรุงเทพมหานคร  เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2543 - 2544

3 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ย.น. 5 



              มีคณะวชิาทัง้หมด   30   คณะ   คอื     คณะเทคนิคการแพทย์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารศาสตร์  คณะบญัชี   

 คณะพยาบาลศาสตร์     คณะแพทยศาสตร์   คณะทศันแพทยศาสตร์  คณะการแพทย์แผนตะวนัออก   คณะเภสชัศาสตร์    คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  

คณะนิตศิาสตร์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะศกึษาศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะศลิปกรรม   คณะเทคโนโลยีชีวภาพ   คณะวทิยาศาสตร์     

คณะวทิยาศาสตร์และคณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์    คณะเศรษฐศาสตร์และศลิปศาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบริการ   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม    วทิยาลยัดนตรี   วทิยาลยันานาชาต ิ  สถาบนัการบิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

คณะกายภาพบ าบดั  และบณัฑิตวทิยาลยั

               การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัรังสติ   มีดงันี ้

               1. อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /   

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

               3. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               4. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

               5. ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

               6. ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1 ปี ตอ่ปริญญาตรี (5 ปี) 

23. มหาวิทยาลัยรังสิต  (เดิมช่ือ  วิทยาลัยรังสิต)

มรส. 1



               7. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

               8. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (5 ปี)  

               9. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3  ปี ตอ่จากปริญญาโท 

มรส. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนตร์และวีดิทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะนิเทศศาสตร์

มรส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   

ทางการจดัการสารสนเทศ

เดิมช่ือสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การภาพยนตร์และวีดิทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการภาพยนตร์และวีดิทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

  คณะเทคนิคการแพทย์

คณะนิเทศศาสตร์

มรส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
วารสารศาสตร์

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์

เดิมช่ือสาขาวิชาการหนงัสือพิมพ์

9 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

10 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สารนิเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน 

ทางสารนิเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการจดัการ
สารสนเทศ

11 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการตลาด   ทางสื่อสารมวลชน

12 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการแสดง   ทางสื่อสารมวลชน

13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

มรส. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการลงทนุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการลงทนุ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญานิเทศศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางสื่อสารมวลชน
15 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินการธนาคาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการธนาคาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการลงทนุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงินและการลงทนุ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและ
อตุสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมบริการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารอตุสาหกรรม

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารอตุสาหกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
การจดัการอตุสาหกรรม

มรส. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ
หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

20 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

21 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการเป็นผู้ประกอบการ

22 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต นวตักรรมการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางนวตักรรมการเป็นผู้ประกอบการ

มรส. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

1 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการจดัการพยาบาล

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะบริหารศาสตร์

คณะบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มรส. 8

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สายตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สายตา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนตะวนัออก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนตะวนัออก

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทศันแพทยศาสตร์

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มรส. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์สายตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์สายตา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนตะวนัออก สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนตะวนัออก

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
3 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทศันแพทยศาสตร์

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มรส. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการงานวิศวกรรมศาสตร์และ-
เทคโนโลยี

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางเคมี    ทางวิศวกรรมเคมี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพลงังานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพลงังานทดแทน

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

มรส. 10

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้อม
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มรส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

มรส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต การจดัการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศาสตร์
ทางการจดัการสารสนเทศ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย

3 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย   ทางคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มรส. 12

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาระบบสองภาษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาระบบสองภาษา

คณะศึกษาศาสตร์

มรส. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาระบบสองภาษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาระบบสองภาษา

คณะศึกษาศาสตร์

มรส. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางหลกัสตูรและการสอน
4 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางบริหารธุรกิจ    ทางการจดัการโรงแรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว   ทางบริหารธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 

ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป
7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ทางภาษาไทย
เดิมช่ือสาขาวิชาภาษาไทย

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝร่ังเศส

คณะศิลปศาสตร์

มรส. 14

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต แฟชัน่ดีไซน์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางแฟชัน่ดีไซน์ ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรม

มรส. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปบณัฑิต แฟชัน่ดีไซน์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางแฟชัน่ดีไซน์    ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

4 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา6 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางการออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรม

มรส. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบณัฑิต เคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม    

ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    

ทางจิตรกรรม

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   ทางทศันศิลป์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม   

ทางประติมากรรม

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปภาพถ่าย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    

ทางศิลปภาพถ่าย

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

12 ปริญญาศิลปบณัฑิต ศิลปภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    

ทางศิลปภาพพิมพ์

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

13 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมณัฑนศิลป์   ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์
ทางออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์

มรส. 16

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์ ทางออกแบบภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยี
ทางอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรม
เกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรมเกษตร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

มรส. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางมณัฑนศิลป์    ทางออกแบบภายใน
หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยี
ทางอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร
ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

เดิมช่ือวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรม
เกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ-อตุสาหกรรมเกษตร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางเทคโนโลยีอาหาร

เดิมช่ือสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

มรส. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมีประยกุต์     ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อปุกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์
ทางอปุกรณ์ชีวการแพทย์

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มรส. 18

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจด้านการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุกิจด้านการเงิน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

มรส. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาต ิ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจด้านการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุกิจด้านการเงิน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและภตัตาคาร สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและภตัตาคาร

คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

มรส. 19



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จีนในระบบเศรษฐกิจโลก สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนในระบบเศรษฐกิจโลก

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม  ธุรกิจและการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ผู้น าทางสงัคม  ธุรกิจและการเมือง สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางผู้น าสงัคม ธุรกิจ และการเมือง

ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

1 ปริญญาดนตรีบณัฑิต  - สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางการดนตรี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการ
บริการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารการทอ่งเที่ยว-
และการโรงแรม

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยนานาชาติ

มรส. 20

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางนกับนิ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิพาณิชย์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนกับนิพาณิชย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรัุกษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรม
และชมุชน

สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการอนรัุกษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมและชมุชน

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางนวตักรรมการออกแบบ

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

สถาบันการบิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มรส. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการทอ่งเที่ยว

และการโรงแรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชา
การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมการบริการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางนกับนิ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต นกับนิพาณิชย์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางนกับนิพาณิชย์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การอนรัุกษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรม
และชมุชน

สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางการอนรัุกษ์และฟืน้ฟสูถาปัตยกรรมและชมุชน

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต นวตักรรมการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางนวตักรรมการออกแบบ

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

สถาบันการบิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มรส. 21



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารธุกิจ   ทางการเป็นผู้ประกอบการ

2 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต นวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางนวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป
หลกัสตูรส าหรับนกับริหาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารัฐกิจ 

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกายภาพบ าบัด

มรส. 22

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ-

สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รัองรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545 เป็นการเฉพาะราย

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดนตรี

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมืองและชนบท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางการออกแบบชมุชนเมืองและชนบท

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

มรส. 23



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ-

สถาปัตยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต โครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รัองรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา 

ปีการศกึษา 2545 เป็นการเฉพาะราย
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

13 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางการออกแบบ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

14 ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดนตรี

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบชมุชนเมืองและชนบท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทางการออกแบบชมุชนเมืองและชนบท

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

มรส. 23



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์

ส านกัวเิทศสมัพนัธ์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต  มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

                  2. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                 

                  3. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท                                                                                 

24.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เดิมช่ือ วิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี

มรบ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี   

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร   ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ   ทางการบริหาร

หลกัสตูร 4 ปี   

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรบ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มรบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูร 4 ปี   

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี   

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี   

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

มรบ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสมัพนัธ์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

ส านักวิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

มรบ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการบนิ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ปีการศกึษา 2549 เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2550 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

7 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารการบนิ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ปีการศกึษา 2549 เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2550 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

7 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 5



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะศกึษาศาสตร์   

คณะศลิปศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                  การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัราชธานี มีดงันี ้

                  1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                   2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                   3. ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

25. มหาวิทยาลัยราชธานี (เดิมช่ือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี)

 มรธ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2539

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 มรธ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มรธ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มรธ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลผู้ ใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช

1 ปริญญาศกึษาศาสตรบณัฑิต การศกึษาปฐมวยั สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาปฐมวยั

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการปกครองท้องถ่ิน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

คณะศิลปศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

 มรธ. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

 มรธ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

3 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

 มรธ. 5



                       มีคณะวชิาทัง้หมด  8  คณะ  คอื        คณะบริหารธุรกิจ        คณะนิตศิาสตร์        คณะเศรษฐศาสตร์        คณะวศิวกรรมศาสตร์

     คณะนิเทศศาสตร์       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       คณะสาธารณสขุศาสตร์    และบณัฑิตวทิยาลยั

                       การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ   มีดงันี ้

                       1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           
                            ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                       2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5   ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                       3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2   ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                             

                       4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  

26.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  (เดิมช่ือ  วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

 มว. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี  

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ 
ทางการจดัการธุรกิจการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ 
ทางการจดัการธุรกิจทอ่งเที่ยว

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มว. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

 มว. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี  

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

 มว. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มว. 4

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมก่อสร้าง
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มว. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมก่อสร้าง
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางวารสารศาสตร์   ทางสื่อสารมวลชน
ทางการหนงัสือพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

 มว. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 มว. 6

มีคณะวชิาทัง้หมด 3   คณะ คอื ส านกัวชิาการสื่อสาร วทิยาลยัศลิปและวทิยาศาสตร์ และส านกัวชิาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์ (ประเทศไทย)  มีดงันี ้

                  1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                  2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                             

                                                                                                                        

27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. 1



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ  คอื     ส านกัวชิาการสื่อสาร     วทิยาลยัศลิปและวทิยาศาสตร์     และส านกัวชิาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

                  การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์  (ประเทศไทย)  มีดงันี ้

                  1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                 

                  2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                                             

                                                                                                                        

27. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์  (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารด้วยสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารด้วยสื่อ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สื่อเพ่ือการโฆษณาและการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน 

ทางสื่อเพ่ือการโฆษณาและการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารด้วยสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการสื่อสารด้วยสื่อ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(จิตวิทยา)

สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจิตวิทยา
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

ส านักวิชาการส่ือสาร

วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร์

ม.ว.ท. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545  เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544  เป็นต้นไป

ส านักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2545  เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2545  เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา  2544  เป็นต้นไป

ส านักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 3



                        มีคณะวชิาทัง้หมด  11    คณะ  คอื  คณะนิตศิาสตร์   คณะรัฐศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์   วทิยาเขตวชัรพล  คณะสตัวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์  วทิยาลยัการศกึษาผา่นระบบเครือข่าย   และบณัฑิตวทิยาลยั

                        การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี 

                    3.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท   

28.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)

มท. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545, 2546 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545, 2546  

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาในปี
การศกึษา 2545, 2546 เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

มท. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทัว่ไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทัว่ไป

ระบบการศกึษาทางไกล

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

ระบบการศกึษาทางไกล

คณะบริหารธุรกิจ

มท. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2544, 2545 

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต อตุสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางอตุสาหกรรมการบริการ

ระบบการศกึษาทางไกล

มท. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545 และ 2546

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2545 และ 2546

เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

1 ปริญญาเทคนิคการแพทยบณัฑิต  - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์   วิทยาเขตวัชรพล

มท. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ-

สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ-

สิ่งแวดล้อม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระบบการศกึษาทางไกล

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี ระบบการศกึษาทางไกล
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระบบการศกึษาทางไกล

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา

ในปีการศกึษา 2543, 2544, 2545

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

บัณฑิตวิทยาลัย

มท. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร      ทางรัฐประศาสนศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารงานวิศวกรรม

6 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2547  เป็นการเฉพาะราย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

ระบบการศกึษาทางไกล

8 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานสาธารณสขุ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการบริหารงานสาธารณสขุ

มท. 7



                          มีคณะวชิาทัง้หมด   11   คณะ   คอื     คณะนิเทศศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะเศรษฐศาสตร์     คณะวศิวกรรมศาสตร์   

    คณะศลิปศาสตร์     คณะบญัชี     คณะสารสนเทศศาสตร์     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     คณะนิตศิาสตร์     บณัฑิตวทิยาลยั   และวทิยาลยันานาชาต ิ

                          การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัศรีปทมุ  มีดงันี ้

                          1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ
                          2.  อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย / ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู หรือหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี 
                               ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

                          3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จาก ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  
                               ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                          4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                          5.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 

                          6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                          7.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

29.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (เดิมช่ือ วิทยาลัยศรีปทุม)

  มศป. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน    ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการโฆษณา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การออกแบบสื่อดิจิทลั สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางการออกแบบสื่อดิจิทลั

6 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารสนเทศ

7 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะนิเทศศาสตร์

  มศป. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด
ทางบริหารธุรกิจ

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2523 และ 2524

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2523 และ 2524

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2523 , 2524

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร  ทางการจดัการ

เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ

  มศป. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการลอจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการลอจิสติกส์และโซ่อปุทาน

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป (ภาคปกติ)
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป (ภาคค ่า)

  มศป. 4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2523 , 2524 

และตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาการจดัการ

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
การจดัการทรัพยากรมนษุย์

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

  มศป. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการสื่อสารธุรกิจระหวา่งประเทศ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

20 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง  
ทางช่างก่อสร้าง

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 
ทางช่างไฟฟ้าก าลงั   ทางช่างไฟฟ้า

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล  
ทางช่างยนต์

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างโยธา สาขาวิชาโยธา 
ทางช่างโยธา  ทางช่างก่อสร้าง

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอีเล็คโทรนิคส์ สาขาวิชาอิเล็คโทรนิคส์
ทางช่างอีเล็คโทรนิคส์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มศป. 6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางเมคคาทรอนิกส์
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

  มศป. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

18 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

19 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

20 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

21 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

  มศป. 8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ 
ทางการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
อตุสาหกรรมบริการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การเลขานกุาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเลขานกุาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป 
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมบริการ สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

คณะศิลปศาสตร์

  มศป. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาบญัชีบณัฑิต
เดิมอยู่คณะบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต มลัติมีเดียเอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางมลัติมีเดียเอนิเมชัน่

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะบัญชี

คณะสารสนเทศศาสตร์

  มศป. 10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   ทางคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดิจิทลัอารตส์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางดิจิทลัอารตส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาศิลปบณัฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม    ทางการออกแบบภายใน

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารงานก่อสร้าง

1 อนปุริญญานิติศาสตร์ - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

  มศป. 11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ทางกฎหมายธุรกิจ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายมหาชน

2 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหาร

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจ

4 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
5 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ทางสื่อสารมวลชน
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป (พ.ศ.2530)

หลกัสตูรส าหรับผู้บริหาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป
(วิทยาเขตชลบรีุ)

บัณฑิตวิทยาลัย

  มศป. 12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี
9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป
(ส าหรับนกับริหาร)

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
(วิทยาเขตชลบรีุ)

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารทรัพยากรอาคาร

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

  มศป. 13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารองค์การ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหาร  ทางการบริหารองค์การ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาการบริหาร สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาการบริหาร   ทางการบริหาร

18 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

19 ปริญญาการจดัการดษุฎบีณัฑิต  - สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหาร

20 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต ธุรกิจการกีฬาและการบนัเทงิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการกีฬาและการบนัเทงิ

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

  มศป. 14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการสื่อสารธุรกิจระหวา่งประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ

  มศป. 15 



                            มีคณะวชิาทัง้หมด   8   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ      คณะวทิยาศาสตร์      คณะวศิวกรรมศาสตร์      คณะนิตศิาสตร์     

     คณะนิเทศศาสตร์      คณะศลิปศาสตร์      คณะพยาบาลศาสตร์      และบณัฑิตวทิยาลยั     

                            การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัสยาม   มีดงันี ้

                            1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   

                            2. อนปุริญญา  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                                     

                            3. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                    

                                ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                            4. ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                           

                            5. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                           

                            6. ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท                                                                                           

30.  มหาวิทยาลัยสยาม  (เดิมช่ือ วิทยาลัยเทคนิคสยาม และ มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม)

มส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การเลขานกุาร สาขาวิชาการเลขานกุาร
4 อนปุริญญาการบญัชี - สาขาวิชาการบญัชี
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร  ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2  ปี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

มส. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

17 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี

18 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี   

มส. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล
ทางช่างยนต์

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั
ทางช่างไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์    ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มส. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

10 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยียานยนต์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

คณะนิติศาสตร์
มส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน  ทางการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน  
ทางการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์
ทางการหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต หนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารมวลชน   ทางวารสารศาสตร์  
ทางหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ     
ทางภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

มส. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการพฒันาหลกัสตูรและระบบการเรียนการ
สอน

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต

 - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

มส. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษาและผู้น าทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษาและผู้น าทางการศกึษา

11 ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

13 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

มส. 8



                             มีคณะวชิาทัง้หมด   10   คณะ   คอื    คณะนิเทศศาสตร์  คณะบริหารธรุกิจ   คณะบญัชี   คณะนิตศิาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์

        คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะมนษุยศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                             การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  มีดงันี ้

                             1.   อนปุริญญา  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                             2.   ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                             3.   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษีอากร  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                   

                             4.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                             5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

31.   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เดิมช่ือ วิทยาลัยการค้า)

 มกค. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสมัพนัธ์   ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วารสารศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์    ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงิน

2 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

3 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

4 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารงานอตุสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

 คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

 มกค. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

5 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารทัว่ไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทัว่ไป

6 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ การบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ

7 อนปุริญญาบริหารธรุกิจ เลขานกุาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางเลขานกุาร

8 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงิน

9 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวชิาการบริหารการเงิน

10 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจดัการ   ทางการบริหาร

เดิมช่ือสาขาวชิาการบริหารทัว่ไป

11 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหาร    
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

เดิมช่ือสาขาวชิาการบริหารงานบคุคล

12 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจดัการส านกังาน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจดัการส านกังาน

เดิมช่ือสาขาวชิาการเลขานกุาร

 มกค. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

14 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวชิาการบริหารงานอตุสาหกรรม

15 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

16 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวชิาการบริหารการตลาด

17 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารการเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารการเงิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2519 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวชิาการเงิน

18 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารการตลาด สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2519 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวชิาการตลาด

19 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล    ทางการบริหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนษุย์

20 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารงานอตุสาหกรรม สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารงานอตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม

21 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทัว่ไป   ทางการบริหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวชิาการจดัการ

22 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารทัว่ไป   ทางการบริหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

 มกค. 4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

23 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจค้าปลีก สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจค้าปลีก

24 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ

25 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจระหวา่งประเทศ

ภาคภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

26 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต การบริหารส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารส านกังานอิเล็กทรอนิกส์

27 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

28 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบญัชี

29 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต ผู้ประกอบการ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางผู้ประกอบการ

30 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต เลขานกุาร สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางเลขานกุาร

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวชิาการจดัการส านกังาน

 มกค. 5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

31 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 
2542,2543 และ 2544 จ านวนรวม 12 คน 
หลกัสตูรนานาชาติ
โครงการความร่วมมือกบั
มหาวทิยาลยัเบอร์ลิงแฮม

1 อนปุริญญาบญัชี - สาขาวชิาการบญัชี

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษีอากร - สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางภาษีอากร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวชิาการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชีเพ่ือการจดัการ สาขาวชิาการบญัชี
ทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การสอบบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางการสอบบญัชี

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชีการเงิน สาขาวชิาการบญัชี
ทางบญัชีการเงิน

7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชีต้นทนุ สาขาวชิาการบญัชี
ทางบญัชีต้นทนุ

8 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สาขาวชิาการบญัชี
ทางระบบสารสนเทศทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบญัชี

 มกค. 6 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวชิาการบญัชี ระบบการศกึษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การตรวจสอบภายใน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

ทางการตรวจสอบภายใน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวชิานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธรุกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

2 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต การจดัการธรุกิจเกษตร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
ทางการจดัการธรุกิจเกษตร

เดิมช่ือสาขาวชิาระบบอตุสาหกรรมอาหาร

3 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์การเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางคณิตศาสตร์การเงิน    ทางบริหารธรุกิจ

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน

5 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่   ทางคอมพิวเตอร์

6 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 มกค. 7 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

7 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต ระบบอตุสาหกรรมอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
ทางระบบอตุสาหกรรมอาหาร

เปลี่ยนช่ือเป็นการจดัการธรุกิจอาหาร

11 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

13 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์การอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์การอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ยบุรวมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์อาหารและ
สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมอาหาร 
เป็นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

15 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมการเงิน สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางบริหารธรุกิจ   ทางวศิวกรรมการเงิน

เดิมช่ือสาขาวชิาคณิตศาสตร์การเงิน

 มกค. 8 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

16 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางสถิติประยกุต์   ทางสถิติ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

17 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ- 

การสื่อสาร
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ-

การสื่อสาร

เปลี่ยนช่ือจากเดิม สาขาวชิาการจดัการ-

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัติมีเดีย

3 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมโทรคมนาคม

4 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟ้า สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน

6 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มกค. 9 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

7 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ทางวศิวกรรมไฟฟ้า

9 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต วศิวกรรมอตุสาหการ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางวศิวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการวศิวกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการวศิวกรรม

11 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สนเทศศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์
ทางสนเทศศาสตร์

12 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต โลจิสติกส์ สาขาวชิาการจดัการ
ทางโลจิสติกส์

1 อนปุริญญาเศรษฐศาสตร์ - สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การค้าระหวา่งประเทศ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางการค้าระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางการเงินและการธนาคาร

เปลี่ยนช่ือเป็น
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน

คณะเศรษฐศาสตร์

 มกค. 10 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

เดิมช่ือสาขาวชิาการเงินและการธนาคาร

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

7 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต โลกาภิวฒัน์ทางการเงินศกึษา สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางโลกาภิวฒัน์ทางการเงินศกึษา

8 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจระหวา่งประเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2548

9 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาญ่ีปุ่ น

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์

 มกค. 11 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ
ทางภาษาองักฤษ

เดิมช่ือสาขาวรรณคดีองักฤษ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ
ทางภาษาองักฤษ

เดิมช่ือสาขาภาษาองักฤษ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษและการแปล สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษและการแปล
ทางภาษาองักฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วรรณคดีองักฤษ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางวรรณคดีองักฤษ   ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศกึษา

เปลี่ยนช่ือจากเดิม สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์-

และสารนิเทศศาสตร์ 
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ

เดิมช่ือสาขาวชิาภาษาไทย

 มกค. 12 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีองักฤษ สาขาวชิาภษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาและวรรณคดีองักฤษ

เดิมช่ือสาขาวชิาวรรณคดีองักฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ

เดิมช่ือสาขาวชิาภาษาองักฤษ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์การตลาด สาขาวชิานิเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์การตลาด   
ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต - สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หลกัสตูรส าหรับผู้บริหาร
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2538

4 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการเงินและการธนาคารระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2540 และ 2541

คณะศลิปศาสตร์

บณัฑิตวิทยาลัย

 มกค. 13 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบริหารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบริหารธรุกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป / ภาคค ่า
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป / ภาคปกติ

6 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การบญัชี สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต การสื่อสารธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการสื่อสารธรุกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ธรุกิจระหวา่งประเทศ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางธรุกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการธรุกิจ สาขาวชิาการจดัการ
ทางการจดัการธรุกิจ

หลกัสตูรสองภาษา

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธรุกิจ
ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจและเทคโนโลยี สาขาวชิาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจและเทคโนโลยี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

 มกค. 14 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/

ประกาศนียบตัร
สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการพิจารณา หมายเหตุ

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สื่อสารและการจดัการธรุกิจ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
ทางการสื่อสารและการจดัการธรุกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

14 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

 มกค. 15 



              มีคณะวชิาทัง้หมด  13  คณะ   คอื  คณะการแพทย์แผนจีน  คณะนิเทศศาสตร์   คณะนิตศิาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์           
คณะบริหารธุรกิจ (เดมิช่ือคณะวทิยาการจดัการ)     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะสงัคมสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม     คณะกายภาพบ าบดั     
คณะศลิปศาสตร์ (เดมิช่ือคณะมนษุยศาสตร์)     คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  คณะเภสชัศาสตร์     คณะเทคนิคการแพทย์    และบณัฑิตวทิยาลยั                                          
               การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ มีดงันี ้
               1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                                               

               2.  ประกาศนียบตัรวชิาผดงุครรภ์และอนามยั  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น                                                                                               

               3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /  

                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                                        

                4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                                                                                                                                                                                                                                            

                5.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                                                                                                                                        

                6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

32. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (เดิมช่ือ  วิทยาลัยหัวเฉียว)

ม.ฉ.ก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนจีน

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสื่อสารสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการสื่อสารสขุภาพ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ประกาศนียบตัรวิชาผดงุครรภ์และอนามยั - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผดงุครรภ์และอนามยั

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น
ปัจจบุนัเลิกสอนแล้ว

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต
(พยาบาลและผดงุครรภ์)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต  
(พยาบาลและผดงุครรภ์)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต
(พยาบาลและผดงุครรภ์)

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลและผดงุครรภ์

เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาพยาบาลศาสตร-

บณัฑิต

  คณะการแพทย์แผนจีน

  คณะนิเทศศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์

ม.ฉ.ก. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจดัการบณัฑิต การบริหารจดัการโรงพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ
ทางการบริหารจดัการโรงพยาบาล

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการเงิน
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ  (เดิมช่ือคณะวิทยาการจัดการ)

ม.ฉ.ก. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
เดิมช่ือบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบญัชี

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการบญัชี

13 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ฉ.ก. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

2 ปริญญาสงัคมศาสตรบณัฑิต พฒันาสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางพฒันาสงัคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต กายภาพบ าบดั สาขาวิชากายภาพบ าบดั รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวฒันธรรมไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวฒันธรรมไทย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

คณะกายภาพบ าบัด

คณะศิลปศาสตร์  (เดิมช่ือคณะมนุษยศาสตร์)

ม.ฉ.ก. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษ-ภาษาจีน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการบริหารโรงพยาบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางสิ่งแวดล้อม  ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

4 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ทางการจดัการโรงพยาบาล

เดิมช่ือวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต เภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี / รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2540

คณะสาธารณสุขศาสตร์และส่ิงแวดล้อม

คณะเภสัชศาสตร์

ม.ฉ.ก. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต การสื่อสารสขุภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารสขุภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน

10 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเภสชักรรม สาขาวิชาเภสชัศาสตร์
ทางเทคโนโลยีเภสชักรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบสขุภาพ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการจดัการระบบสขุภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางค์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางค์

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วมสมยั สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วมสมยั

คณะเทคนิคการแพทย์

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ฉ.ก. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร-

มหาบณัฑิต
การจดัการโครงการสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางการจดัการโครงการสวสัดิการสงัคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็น
สาขาวิชาการบริหารสงัคม

8 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร-

มหาบณัฑิต
การบริหารสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางการบริหารสงัคม
เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการโครงการ-

สวสัดิการสงัคม
9 ปริญญาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร-

มหาบณัฑิต
บรูณาการนโยบายสวสัดิการสงัคม สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

ทางบรูณาการนโยบายสวสัดิการสงัคม

ม.ฉ.ก. 8



                  มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิตศิาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

คณะรัฐศาสตร์    บณัฑิตวทิยาลยั และวทิยาลยันานาชาตดิษิยะศริน

                  การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  มีดงันี ้

                  1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                  2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                        

                  3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                        

33.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (เดิมช่ือ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่)

ม.ญ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ญ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ดนตรีสมยันิยม สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางดนตรีสมยันิยม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ม.ญ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ภมิูสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภมิูสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการเมืองการปกครอง

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร์

ม.ญ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีนธุรกิจ     ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ    
ทางภาษาองักฤษ

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

ม.ญ. 5



                         มีคณะวชิาทัง้หมด  14  คณะ  คอื  คณะการจดัการธุรกิจความเสี่ยงและอตุสาหกรรมบริการ (เดมิช่ือคณะประกนัภยั)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ         

คณะนิตศิาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวศิวกรรมศาสตร์    คณะศลิปศาสตร์        

คณะพยาบาลศาสตร์ (เดมิช่ือคณะพยาบาลศาสตร์คามิลเลยีน)      คณะปรัชญาและศาสนศกึษา        คณะศกึษาศาสตร์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

วทิยาลยัการศกึษาทางไกลอินเทอร์เน็ต  และบณัฑิตวทิยาลยั      

                         การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  มีดงันี ้

                         1.   อนปุริญญา หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่   

                         2.   ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /   

                               ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                         3.   ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย 

                         4.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                         5.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

                         6.   ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท 

34.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (เดิมช่ือ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ)

 มอช. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการประกันภยั

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันภยัทางทะเลและทางเคร่ืองบนิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันภยั
ทางการประกันภยัทางทะเลและทางเคร่ืองบนิ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คณิตศาสตร์ประกันภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันภยั  ทางคณิตศาสตร์ประกันภยั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันชีวิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันชีวิต  ทางการประกันภยั

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประกันภยัทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการประกันภยัทัว่ไป   ทางการประกันภยั

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
(การประกันภยั)

การประกันชีวิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันชีวิต  ทางการประกันภยั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
(การประกันภยั)

การประกันภยัทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันภยัทัว่ไป  ทางการประกันภยั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

คณะการจัดการธุรกิจความเส่ียงและอุตสาหกรรมบริการ (เดิมช่ือ คณะประกันภัย)

 มอช. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต

(การประกันภยั)

การประกันภยัธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันภยัธุรกิจ 
ทางการประกันภยั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาการประกันวินาศภยั

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
(การประกันภยั)

การประกันวินาศภยั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประกันวินาศภยั  ทางการประกันภยั

เดิมช่ือสาขาวิชาการประกันภยัธุรกิจ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโซ่อปุทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโซ่อปุทาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสาตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางอตุสาหกรรมเกษตร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญานิติศาสตร์  - สาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูรภาษาไทย
2 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์
3 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต กฎหมายภาษีอากร สาขาวิชานิติศาสตร์

ทางกฎหมายภาษีอากร
หลกัสตูรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

 คณะนิติศาสตร์

 มอช. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
5 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  

ทางกฎหมายธุรกิจ
6 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  

ทางกฎหมายธุรกิจ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ

7 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายภาษีอากร สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายภาษีอากร

8 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายมหาชน

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  
ทางกฎหมายธุรกิจ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสมัพนัธ์   ทางสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการสื่อสารการแสดง   ทางสื่อสารมวลชน

คณะนิเทศศาสตร์

 มอช. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม ่  ทางสื่อสารมวลชน
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางนิเทศศิลป์   ทางศิลปกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

1 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

3 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร

5 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

6 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทัว่ไป

7 อนปุริญญาบริหารธุรกิจ การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

คณะบริหารธุรกิจ

 มอช. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารทัว่ไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป
(เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการโรงแรม)

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยวและการบริการ

หลกัสตูรนานาชาติ

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโฆษณา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการโฆษณา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

 มอช. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการโรงแรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

18 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการโรงแรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

19 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหาร

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารงานบคุคล

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารทัว่ไป  ทางการบริหาร

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรนานาชาติ

26 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

 มอช. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป 
เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการโฆษณา

28 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

30 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารการประเมินคา่ทรัพย์สิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางบริหารการประเมินคา่ทรัพย์สิน

เดิมช่ือ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

31 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ

32 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และตอ่เน่ือง
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาจากเดิม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แต ่ปีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

33 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การพฒันาองค์การและการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการพฒันาองค์การและการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป
 เดิมช่ือสาขาวิชาการจดัการองค์การ
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทอ่งเที่ยว
หลกัสตูรนานาชาติ

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารธุรกิจ   ทางการจดัการ

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรนานาชาติ

37 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

38 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาทวิภาษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางการศกึษาทวิภาษา

39 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

40 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการการบริการและการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางการวิเคราะห์ข้อมลูธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
ทางวิทยาการโทรคมนาคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
ทางวิทยาการโทรคมนาคม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางสถิติ  ทางสถิติประยกุต์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการเทคโนโลยี

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการเทคโนโลยี

หลกัสตูรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการและการวิเคราะห์ข้อมลู สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจดัการและการวิเคราะห์ข้อมลู

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางวิทยาการโทรคมนาคม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางวิทยาการโทรคมนาคม

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

17 ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ

18 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

19 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางวิทยาการโทรคมนาคม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ระบบอตัโนมตัิอตุสาหกรรมและ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางระบบอตัโนมตัิอตุสาหกรรมและ-

อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต การแสดงดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางการแสดงดนตรี

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจดนตรี สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์
ทางธุรกิจดนตรี

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาจีนธุรกิจ  ทางภาษาจีน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนเพ่ือเศรษฐกิจและการค้า สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีนเพ่ือเศรษฐกิจและการค้า
หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ  ทางภาษาญ่ีปุ่ น

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2535 เป็นต้นไป

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  ทางภาษาฝร่ังเศส

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาจีนเป็นภาษาตา่งประเทศ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาจีนเป็นภาษาตา่งประเทศ

หลกัสตูรนานาชาติ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2545 เป็นต้นไป

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาครอบครัว สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาครอบครัว

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เดิมช่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  (เดิมช่ือ คณะพยาบาลศาสตร์คามิลเล่ียน)
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป 
เปลี่ยนช่ือเป็นปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต
 ไมร่ะบสุาขาวิชา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางปรัชญา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการศาสนา  ทางศาสนศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

3 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนศกึษา   ทางการศาสนา

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ครุศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางครุศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางการบริหารการศกึษา

4 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  
ทางภาวะผู้น าทางการศกึษา

คณะปรัชญาและศาสนศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

1 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารธุรกิจ

หลกัสตูรนานาชาติ
ระบบการจดัการศกึษาทางไกล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบการจดัการศกึษาทางไกล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การจดัการองค์การ สาขาวิชาการจดัการ    
ทางการจดัการองค์การ  ทางการบริหาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

บัณฑิตวิทยาลัย
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทอ่งเที่ยว
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการทอ่งเที่ยว
หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการเทคโนโลยี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางการจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2534 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการเทคโนโลยี สาขาวิชาการจดัการ  
ทางการบริหาร  ทางการจดัการเทคโนโลยี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางการจดัการโทรคมนาคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา   ทางจิตวิทยา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์-

อิเล็กทรอนิกส์
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทางวิทยาการโทรคมนาคม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสื่อสารแถบความถ่ีกว้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
ทางระบบสื่อสารแถบความถ่ีกว้าง

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการจดัการทอ่งเที่ยว
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษและวรรณคดี สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษและวรรณคดี
22 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

23 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางหลกัสตูรและการสอน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

24 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาองักฤษ

หลกัสตูรนานาชาติ

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

26 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา  
ทางปรัชญา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
28 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางการจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

29 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

 มอช. 19



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   4   คณะ  คอื    คณะอิสลามศกึษา คณะศลิปศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัอิสลามยะลา  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                   2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                          

35. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (เดิมวิทยาลัยอิสลามยะลา)

มอย. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนอิสลามศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางการสอนอิสลามศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายอิสลาม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อศุลูดุดีน (หลกัการศาสนาอิสลาม) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนาอิสลาม    ทางการศาสนา
ทางหลกัการศาสนาอิสลาม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต อศุลูดุดีน หลกัการศาสนาอิสลาม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางศาสนาอิสลาม   ทางการศาสนา
ทางหลกัการศาสนาอิสลาม

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะอิสลามศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

มอย. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ทางการปกครอง
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอาหรับและวรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอาหรับและวรรณคดี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม สาขาวิชาประวตัิศาสตร์  โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มอย. 3



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   10   คณะ  คอื    คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะนิเทศศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ   คณะศลิปศาสตร์    

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์  คณะนิตศิาสตร์  คณะการบิน  สถาบนัภาษาและวฒันธรรมเอเชียตะวนัออก    และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                   2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                        

                   4.  ปริญญาเอก หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากปริญญาโท

36.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มวอ.  1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางสื่อสารมวลชน
ทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการลงทนุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการลงทนุ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

มวอ.  2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ  
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

มวอ.  3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศกึษา สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางจีนศกึษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ   ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

คณะศิลปศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มวอ.  4 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางนิติศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บริหารกิจการการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารกิจการการบนิ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ

คณะรัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

คณะการบิน

บัณฑิตวิทยาลัย

มวอ.  5 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร  ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางบริหารรัฐกิจ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2544

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการบนิ สาขาวิชาการจดัการ
ทางบริหารกิจการการบนิ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2543 และ 2544

และรับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

8 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

9 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10 ปริญญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑิต การบริหารการศกึษาและ-

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง

มวอ.  6 



                   มีคณะวชิาทัง้หมด  6    คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะนิเทศศาสตร์   คณะนิตศิาสตร์   คณะศลิปศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัอีสาน  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                             

                    2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท

37. มหาวิทยาลัยอีสาน (เดิม วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)

มอส.1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ทางสื่อสารมวลชน

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

  คณะนิเทศศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์

มอส.2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการปกครองท้องถ่ิน   ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2549

บัณฑิตวิทยาลัย

  คณะศิลปศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอส.3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาหลกัสตูรและ-

การจดัการเรียนรู้
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการพฒันาหลกัสตูรและ-

การจดัการเรียนรู้

มอส.4



                   มีคณะวชิาทัง้หมด  3  คณะ  คอื     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวศิวกรรมศาสตร์   และคณะศลิปศาสตร์

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของมหาวทิยาลยัเอเชียน  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                   

                   2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)                                                                        

                                                                                                                        

38.  มหาวิทยาลัยเอเชียน (เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

ม.เอเชียน  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตร์    ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.เอเชียน  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต มลัติมีเดีย สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์
ทางมลัติมีเดีย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ

3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษส าหรับ-

ชาวตา่งประเทศ
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการสอนภาษาองักฤษส าหรับ-

ชาวตา่งประเทศ

คณะศิลปศาสตร์

ม.เอเชียน  3



                       มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื    คณะวศิวกรรมศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะนิตศิาสตร์     คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  
 และบณัฑิตวทิยาลยั
                       การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  มีดงันี ้

                       1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือ  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  

                       2.  อนปุริญญา  หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี 

                             ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ

                       3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู / 

                             ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                       4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

39.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (เดิมช่ือ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

 ม.อ.อ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง  
ทางช่างโยธา  ทางช่างก่อสร้าง2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  
ทางช่างไฟฟ้า

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล  ทางช่างยนต์

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ทางช่างไฟฟ้า  ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการความปลอดภยั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการจดัการความปลอดภยั

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  (เดิมช่ือ คณะโปลิเทคนิค  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม)

 ม.อ.อ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

14 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การตลาด สาขาวิชาการตลาด

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี

คณะบริหารธุรกิจ

 ม.อ.อ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 อนปุริญญาการบญัชี การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี  

ทางการบญัชี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2523

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน (และวิชาโทการเงิน) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

เดิมช่ือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2524 , 2525  และ
ตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารงานบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร
ทางการบริหารงานบคุคล

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป
เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็นสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนษุย์

 ม.อ.อ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบริหาร 
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาการบริหารงานบคุคล

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2537 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2536 เป็นต้นไป

12 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา  2523  -  2525

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2532 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ม.อ.อ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาองักฤษ  ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร   รัฐประศาสนศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจดัการงานวิศวกรรม

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย

 ม.อ.อ. 6



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  2  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ     คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยักรุงเทพสวุรรณภมิู  มีดงันี ้
                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       
                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                          

40. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วกส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลกัสตูร 4 ปี และ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปี และ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วกส. 2



              มีคณะวชิาทัง้หมด  6    คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิตศิาสตร์   คณะบริหารศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

              2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)                                                                                      

                                                                                                                        

41. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วฉก. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต การปกครองท้องถ่ิน สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครองท้องถ่ิน

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสมัพนัธ์   ทางสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

วฉก. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษา   ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วฉก. 3



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  3    คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิตศิาสตร์   และคณะบริหารศาสตร์

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา ระยอง  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

42.  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง

ฉก.รย. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี
6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

ฉก.รย. 2



                 มีคณะวชิาทัง้หมด  5  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์สขุภาพ   และบณัฑิตวทิยาลยั

                 การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเชียงราย  มีดงันี ้

                 1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                      ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                 2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                                                                                                                        

43. วิทยาลัยเชียงราย

วชร. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ    
ทางการตลาด

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์   
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต สื่อสารการทอ่งเที่ยว สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อสารการทอ่งเที่ยว

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

บริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วชร. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย

วชร. 3



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ   คอื     คณะพยาบาลศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัเซนต์หลยุส์  มีดงันี ้

                   1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

                   2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                    

                   3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

44. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  (เดิมช่ือวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์)

ว.ซล. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

2 ปริญญากายภาพบ าบดับณัฑิต  - สาขาวิชากายภาพบ าบดั
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร 4 ปี/รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

ตัง้แตปี่การศกึษา 2531 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการบริหารการพยาบาล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาประยกุต์ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางจิตวิทยาประยกุต์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.ซล. 2



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิตศิาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                          

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

45.  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ซ.อ.บ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

ซ.อ.บ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาการจดัการ
ทางการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน
ทางการบริหาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา
 2547

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ซ.อ.บ. 3



              มีคณะวชิาทัง้หมด   2   คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   และคณะอตุสาหกรรมบริการ     

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัดสุติธานี  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

46. วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการครัวและภตัตาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการครัวและภตัตาคาร

หลกัสตูรนานาชาติ
หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการครัวและศิลปะ-

การประกอบอาหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการครัวและศิลปะการประกอบ
อาหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการประชมุและงานมหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการประชมุและงานมหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วดธ.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการรีสอร์ทและสปา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการรีสอร์ทและสปา
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการจดัการโรงแรม
หลกัสตูร 4 ปี  และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรม

หลกัสตูรนานาชาติ

วดธ.  3



              มีคณะวชิาทัง้หมด   5  คณะ   คอื    คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิตศิาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบณัฑิตวทิยาลยั

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัตาปี  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

               2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

               3.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

47.  วิทยาลัยตาปี

วตป.  1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูรตอ่เน่ือง  2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี เดิมช่ือหลกัสตูรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

คณะบริหารธุรกิจ

วตป.  2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

เดิมช่ือหลกัสตูรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวิชาการบญัชี

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริการและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการบริการและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

วตป.  3 



               มีคณะวชิาทัง้หมด   6   คณะ   คอื    คณะนิเทศศาสตร์    คณะบริหารธุรกิจ   คณะนิตศิาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

และบณัฑิตวทิยาลยั 
               การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัทองสขุ  มีดงันี ้

               1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                 

               2.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  4 ปี

48.  วิทยาลัยทองสุข

ว.ท. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการโฆษณา ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต การประชาสมัพนัธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางการประชาสมัพนัธ์  ทางสื่อสารมวลชน

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินและการธนาคาร

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร  
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ว.ท. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ว.ท. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.ท. 4 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  2  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ     และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                

                     2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

49. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

วทพ.1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

วทพ.2



                    มีคณะวชิาทัง้หมด 7   คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี   คณะศลิปศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยี   

                    คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเทคโนโลยีภาคใต้  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                

                     2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วทต.1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและการบริการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

วทต.2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี/

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี /รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2547 เป็นต้นไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิมช่ือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิม ปริญญาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะบัญชี

คณะศิลปศาสตร์

วทต.3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์การพฒันาชมุชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์การพฒันาชมุชน

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
เดิม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและการบริการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

วทต.4 



               มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ   คณะนิตศิาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์

               การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัเทคโนโลยีราชธานีอดุร  มีดงันี ้

               1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                         

                    ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

51.  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

ว.เทคโนโลยีราชธานีอดุร 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 
2545 เป็นต้นไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 
2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ว.เทคโนโลยีราชธานีอดุร 2



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  3  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะเทคโนโลยี  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                         

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

52. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

2 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยียานยนต์
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและนวตักรรม-

เพ่ือการบริหารการศกึษา
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางเทคโนโลยีและนวตักรรม-

เพ่ือการบริหารการศกึษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

วทส. 2



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะวทิยาศาสตร์สขุภาพ   คณะสารสนเทศศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   คณะนิตศิาสตร์     

คณะเทคนิคการแพทย์   และบณัฑิตวทิยาลยั 

                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยันครราชสมีา  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

53.  วิทยาลัยนครราชสีมา

วนม. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการแพทย์แผนจีน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สขุศกึษา สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางสาธารณสขุ    ทางสขุศกึษา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ   ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แตปี่
การศกึษา 2548 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสารสนเทศศาสตร์

วนม. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ทางเทคนิคการแพทย์

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

วนม. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

3 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาระบบบริการปฐมภมิู สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางการพฒันาระบบบริการปฐมภมิู

บัณฑิตวิทยาลัย

วนม. 4



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4    คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะศกึษาศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                               

                    2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                    3.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

 

54. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (เดิมช่ือ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินต)ิ

 วนท. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2548  เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจการบนิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการบนิ

หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2549

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2549

คณะบริหารธุรกิจ

 วนท. 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

 วนท. 3 



              มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ   คอื     คณะเกษตรศาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     และบณัฑิตวทิยาลยั

              การับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยับณัฑิตสกลนคร  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

              2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี) 

                                                                                                                        

55.  วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

 ว.บณัฑิตสกลนคร 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต การจดัการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร   ทางประมง 
ทางการจดัการประมง

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ทางการเกษตร   ทางพืชศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 - 2539

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย 

3 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์
ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์  
ทางสตัวบาล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2532 - 2539

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

คณะเกษตรศาสตร์

 ว.บณัฑิตสกลนคร 2 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2535 - 2537

หลกัสตูร 4 ปี  
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2536 - 2537 

เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

คณะบริหารธุรกิจ

 ว.บณัฑิตสกลนคร 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบญัชี
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2535 - 2537

หลกัสตูร 4 ปี 
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2536 - 2537 

เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต นโยบายและการวางแผนทางสงัคม สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางนโยบายและการวางแผนทางสงัคม

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

2 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบณัฑิต สง่เสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ทางการเกษตร 
ทางสง่เสริมการเกษตร

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย 
(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-

คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

บัณฑิตวิทยาลัย

 ว.บณัฑิตสกลนคร 4 



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะนิตศิาสตร์     คณะศลิปศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยับณัฑิตเอเชีย  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

56.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ว.บ.อ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการธุรกิจค้าปลีก

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

ว.บ.อ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

11 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์

ว.บ.อ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาองักฤษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.บ.อ. 4



              มีคณะวชิาทัง้หมด   1   คณะ    คอื      คณะบริหารธุรกิจ     

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัพิชญบณัฑิต  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                                                                                                                        

57.  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 คณะบริหารธุรกิจ

พญบ. 2 

มีคณะวชิาทัง้หมด 5   คณะ คอื คณะนิตศิาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสขุศาสตร์
และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของวทิยาลยัพิษณโุลก มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                   2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                   3.   ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

58.  วิทยาลัยพิษณุโลก (เดิมช่ือ วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก)

ว.พ.ล. 1



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะสาธารณสขุศาสตร์  

และบณัฑิตวทิยาลยั
                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัพิษณโุลก  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                          

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                          

                   2.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                   3.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

58.  วิทยาลัยพิษณุโลก (เดิมช่ือ วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก)

ว.พ.ล. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา  2532  และ  2533 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2551 เป็นต้นไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร  ทางการบริหารทัว่ไป

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2532  และ  2533

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2532  และ  2533 
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2547 เป็นต้นไป

  คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ว.พ.ล. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.พ.ล. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
ทางอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามยั

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.พ.ล. 3



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  1  คณะ   คอื   คณะศลิปศาสตร์

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัพทุธศาสนานานาชาต ิ มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                                                                                                                        

59. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีบาลีและสนัสกฤต สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี
ทางภาษาและวรรณคดีบาลีและสนัสกฤต

คณะศิลปศาสตร์

ว.พ.น. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 6  คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะการบญัชี คณะวทิยาศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของวทิยาลยัราชพฤกษ์ มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

60. วิทยาลัยราชพฤกษ์

วรพ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  6  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะการบญัชี   คณะวทิยาศาสตร์   คณะนิตศิาสตร์   คณะสาธารณสขุศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัราชพฤกษ์  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

60. วิทยาลัยราชพฤกษ์

วรพ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชนั สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชนั
ทางคอมพิวเตอร์

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วรพ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วรพ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วรพ. 3



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4   คณะ  คอื      คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนษุยศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัลุ่มน า้ปิง   มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา                                                                                   

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

                                                                                                                        

61.  วิทยาลัยลุ่มน า้ปิง

 วป. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2546 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตร์ (การปกครอง) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการปกครอง

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

 วป. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย

 วป. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย

 วป. 3 



                 มีคณะวชิาทัง้หมด   3   คณะ   คอื    คณะบริหารธุรกิจ    คณะนิตศิาสตร์   และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัศรีโสภณ  มีดงันี ้

                 1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /

                 2.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

62. วิทยาลัยศรีโสภณ

                                     ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

ว.ศส. 1 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2530 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2533 เป็นต้นไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 - 2543
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2537 - 2543

คณะบริหารธุรกิจ

ว.ศส. 2 

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองคณุวฒิุเป็นการเฉพาะราย
เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2545 
13 ราย
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545 เพ่ิมเติมจ านวน 8 ราย
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2546

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว.ศส. 3 



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองคณุวฒิุเป็นการเฉพาะราย 

เฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2545 
13 ราย
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2545 เพ่ิมเติมจ านวน 8 ราย
รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ปีการศกึษา 2546

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการบริหารการศกึษา

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2539 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว.ศส. 3 



         มีคณะวชิาทัง้หมด   5   คณะ   คอื     คณะเกษตรศาสตร์     คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ     คณะวทิยาศาสตร์     และคณะศลิปศาสตร์

         การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัศรีอีสาน  มีดงันี ้

         1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือไม่น้อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย                                 

         2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                        

              ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                                                                                                                        

63.  วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)  (เดิมช่ือวิทยาลัยคณาสวัสดิ์)

 ว.ศรีอีสาน 1







ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวตัิศาสตร์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2525 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2525 เป็นต้นไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จการศกึษา
ในปีการศกึษา 2526 และ 2527

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2528 เป็นต้นไป

คณะศิลปศาสตร์

 ว.ศรีอีสาน 4

มีคณะวชิาทัง้หมด 1   คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของวทิยาลยัสยามบณัฑิต มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                                                                                                                        

64. วิทยาลัยสยามบัณฑิต (เดิมช่ือ วิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต)

ว. สยามบณัฑิต 1



                   มีคณะวชิาทัง้หมด   1   คณะ   คอื     คณะบริหารธุรกิจ

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ  ของวทิยาลยัสยามบณัฑิต  มีดงันี ้

                   1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                        ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                                                                                                                        

64. วิทยาลัยสยามบัณฑิต  (เดิมช่ือ วิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต)

ว. สยามบณัฑิต  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

1. หลกัสตูร 4 ปี / รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2531 - 2534
รวม 4 รุ่น
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2534
2. หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย  

(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-
คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธรุกิจ
ทางการบญัชี

1. หลกัสตูร 4 ปี / รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2531 - 2534
รวม 4 รุ่น
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2534
2. หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ให้การรับรองเป็นการเฉพาะราย  

(ตรวจสอบรายช่ือได้ที่ส านกังาน-
คณะกรรมการการอดุมศกึษา)

     คณะบริหารธุรกิจ

ว. สยามบณัฑิต  2

มีคณะวชิาทัง้หมด 4   คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะนิตศิาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของวทิยาลยัสนัตพล มีดงันี ้

                    1. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                         

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                    3.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

65.  วิทยาลัยสันตพล

วสพ.  1





ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรบคุคล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทรัพยากรบคุคล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการตลาด
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป
หลกัสตูร  4  ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
หลกัสตูร 4 ปี 

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

วสพ.  2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

วสพ.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2543 เป็นต้นไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลกัสตูร 4 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

9 ปริญญาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการบริหารการศกึษา
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2549 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

วสพ.  3



              มีคณะวชิาทัง้หมด   2   คณะ    คอื      คณะมนษุยศาสตร์      และคณะศาสนศาสตร์

              การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัแสงธรรม  มีดงันี ้

              1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                   ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                                                                                                                        

66.  วิทยาลัยแสงธรรม

วส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2529 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา    
ทางปรัชญาและศาสนา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2538 เป็นต้นไป
เดิมช่ือสาขาวิชาปรัชญา

1 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต คริสตศาสนศกึษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางคริสตศาสนศกึษา  ทางการศาสนา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2545 เป็นต้นไป

2 ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนา เทววิทยา
ทางเทววิทยา

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

 คณะมนุษยศาสตร์

 คณะศาสนศาสตร์

วส. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 4  คณะ คอื คณะการบญัชี คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ และคณะศลิปศาสตร์

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

67.  วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง

ว.อ.ท. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ   คอื   คณะการบญัชี  คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจ  และคณะศลิปศาสตร์

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

67.  วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง

ว.อ.ท. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต  - สาขาวิชาการบญัชี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชา (ไมร่ะบสุาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทรัพยากรมนษุย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการทรัพยากรมนษุย์

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

หลกัสตูร 4 ปีและหลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาบญัชีบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาการบญัชี
2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การประยกุต์ใช้ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางการประยกุต์ใช้ภาษาจีน   ทางภาษาจีน

คณะการบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุกิจ

คณะศิลปศาสตร์

ว.อ.ท. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 3  คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

68.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น

สทญ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  3  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะวศิวกรรมศาสตร์   และคณะเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

68.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น

สทญ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจญ่ีปุ่ น

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการวิสาหกิจส าหรับผู้บริหาร

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการอตุสาหกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมยานยนต์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สทญ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

คณะเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น

สทญ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีมลัติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย

คณะเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น

สทญ. 3



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ   คอื   คณะบริหารธุรกิจ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะศลิปศาสตร์   และบณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ขอสถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

69.  สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

สทป. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจค้าปลีก

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจอาหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโลจิสติกส์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการโลจิสติกส์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน  ทางภาษาจีนธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการธุรกิจค้าปลีก

 -

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สทป. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 4  คณะ คอื คณะนิตศิาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสหวทิยาการและการพยาบาล และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

70. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สทอ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  4  คณะ   คอื   คณะนิตศิาสตร์     คณะบริหารธุรกิจ    คณะสหวทิยาการและการพยาบาล   และบณัฑิตวทิยาลยั 

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของสถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา  

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

70. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

สทอ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
ทางเทคโนโลยีการจดัการ

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสหวิทยาการและการพยาบาล

สทอ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

สทอ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

สทอ. 3



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  1  คณะ   คอื   คณะสถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ์

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของสถาบนับณัฑิตศกึษาจฬุาภรณ์  มีดงันี ้

                    1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                       

                         ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                    3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) 

                    4.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท 

71. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สบจ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีชีวภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เคมีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีชีวภาพ
หลกัสตูรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยกุต์

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สบจ. 2

มีคณะวชิาทัง้หมด 5   คณะ คอื คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัรัชต์ภาคย์ มีดงันี ้

                   1. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา

                    2.  ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

72.  สถาบันรัชต์ภาคย์

  ส.รภ. 1



                   มีคณะวชิาทัง้หมด  5   คณะ   คอื      คณะบริหารธุรกิจ    คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั

                   การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของสถาบนัรัชต์ภาคย์   มีดงันี ้

                   1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู /                                                                                           

                       ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค / อนปุริญญา 

                    2.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

72.  สถาบันรัชต์ภาคย์

  ส.รภ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
ทางการเงิน

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองเฉพาะผู้ส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2541
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองเฉพาะ
ผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2540

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการจดัการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบริหาร 
ทางการจดัการทัว่ไป

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการตลาด

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ทางการบญัชี

หลกัสตูร 4 ปี / รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป
หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี / รับรองผู้ส าเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2540 เป็นต้นไป

คณะบริหารธุรกิจ

  ส.รภ. 2

ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี
ระบบการศกึษาทางไกล

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสตร์แหง่ภมิูปัญญาสร้างสรรค์-
เพ่ือการจดัการ

สาขาวิชาการจดัการ
ทางศาสตร์แหง่ภมิูปัญญาสร้างสรรค์-
เพ่ือการจดัการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  ส.รภ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ทางการบญัชี
ระบบการศกึษาทางไกล

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี
รับรองผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2544 เป็นต้นไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2541 เป็นต้นไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

รับรองผู้ส าเร็จการศกึษา
ตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ
ทางการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาองักฤษ
ทางภาษาองักฤษธุรกิจ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศาสตร์แหง่ภมิูปัญญาสร้างสรรค์-
เพ่ือการจดัการ

สาขาวิชาการจดัการ
ทางศาสตร์แหง่ภมิูปัญญาสร้างสรรค์-
เพ่ือการจดัการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

  ส.รภ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางศิลปการจดัการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์    ทางการบริหาร

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร
ทางการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน

1 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  - สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์   ทางการบริหาร
ทางบริหารรัฐกิจ

4 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการระบบคณุภาพการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการจดัการระบบคณุภาพการศกึษา

5 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางบริหารการศกึษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

  ส.รภ. 4

มีคณะวชิาทัง้หมด 1  คณะ คอื บณัฑิตวทิยาลยั

การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัอาศรมศลิป์ มีดงันี ้

                    1.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)

                     2.   ปริญญาโท หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  

73. สถาบันอาศรมศิลป์

ส.อ.ศ. 1



                    มีคณะวชิาทัง้หมด  1  คณะ   คอื   บณัฑิตวทิยาลยั

                    การรับรองคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของสถาบนัอาศรมศลิป์  มีดงันี ้

                    1.   ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)

                     2.   ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  

73. สถาบันอาศรมศิลป์

ส.อ.ศ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาแบบองค์รวม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์
ทางการศกึษาแบบองค์รวม

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมเพ่ือชมุชนและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือชมุชนและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.อ.ศ. 2




