
ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตางๆ  ดังนี้
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - วิทยาลัยชุมชน
 - สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
 - กรมการศาสนา
 - กรมอาชีวศึกษา
 - กรมสามัญศึกษา
 - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีหลักสูตรกลางที่ไมระบุคณะ และคณะวิชา ทั้งหมด  10  คณะ  คือ  คณะเกษตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  คณะนาฏศิลปและดุริยางค  คณะศิลปกรรม  
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี

การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตางๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้

24. สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท
2 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 1
3 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ อันดับ  ท.1   ขั้น  4,100  บาท

3.1  ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน 1 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
3.2  ประกาศนียบัตรประโยคครูประชาบาล
3.3  ประกาศนียบัตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
3.4  ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล (ป.)
3.5  ประกาศนียบัตรประโยครูพลศึกษาตรี
3.6  ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนตรี
3.7  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.) สอบเทียบความรู
3.8  ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 สอบเทียบความรู
3.9  ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 7 สอบเทียบความรู
3.10 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 8 สอบเทียบความรู

4 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท
5 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท

บัญชีรายละเอียดการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538

คุณวุฒิ
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ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
6 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน อันดับ  ท.1   ขั้น  4,700  บาท

6.1  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  (มศ.6 สายอาชีพ)
6.2  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาอาชีพ 2  (วช.2)
6.3  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6.4  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
6.5  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการชาง (ป.ป.ช.)
6.6  ประกาศนียบัตรประโยคครูพลศึกษาโท
6.7  ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
6.8  ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล
6.9  ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนโท
6.10 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง
6.11 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง
6.12 ประกาศนียบัตรนักบรรณารักษ

7 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.1   ขั้น  4,700  บาท
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการชาง (พ.ป.ช.)

8 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือ 2 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับ  ท.2   ขั้น  5,180  บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.) หรืออนุปริญญา

คุณวุฒิ
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9 ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษาชั้นสูง สอบเทียบความรู อันดับ  ท.2   ขั้น  5,180  บาท

ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
10 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท

10.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
10.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 5 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
10.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการชาง (ป.ม.ช.)
10.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)
10.5 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร
10.6 ประกาศนียบัตรครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)
10.7 ประกาศนียบัตรประโยคครูพลศึกษาเอก (พ.อ.)
10.8 ประกาศนียบัตรผูสอนวาดเขียนเอก (ว.อ.)
10.9 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง
10.10 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง

11 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) สอบเทียบความรู อันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการชาง (พ.ม.ช.)

12 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ 3 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ อันดับ  ท.2   ขั้น  6,020  บาท
12.1 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)
12.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)
12.3 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ (ป.ม.ธ.)

คุณวุฒิ
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12.4 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมภาคค่ํา 4 ภาคการศึกษา  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพชั้นสูง

ลําดับที่ หลักสูตรการศึกษา อัตราเงินเดือน
13 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม.) 1 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อันดับ  ท.2   ขั้น  6,020  บาท

14 ประกาศนียบัตร  ดังตอไปนี้ อันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท
14.1 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา (ป.อ.) 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
14.2 ประกาศนียบัตรประโยคครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.3 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค  9 สอบเทียบความรู

15 ปริญญาตรี 4 ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท
2 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
4 ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 ป  ตอจากปริญญาตรี อันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท

17 ปริญญาโท 2 ป  ตอจากปริญญาตรี อันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท

คุณวุฒิ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนตน
2 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

(วิชาอาชีพ 1)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ1)

4 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ 2)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาอาชีพ2)

5 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน ไมระบุสาขาวิชาเอก นาฏศิลป เดิมเปนหลักสูตรป.4+6ปปรับเปนป.6+3ป
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส เดิมชื่อสาขาวิชาชางอิเล็คโทรนิคส
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี

กระทรวงศึกษาธิการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางกลการเกษตร ชางกลการเกษตร,ชางกลโรงงาน,

ชางกลโรงงาน
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางกล

13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ

14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา

15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเขียนแบบเครื่องมือกล ชางเขียนแบบเครื่องมือกล,ชางเขียนแบบ

16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเครื่องกลงานไม ชางเครื่องกลงานไม,ชางไม

17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเครื่องยนตและดีเซล ชางเครื่องยนตและดีเซล,ชางยนต

18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเคลือบดินเผา ชางเคลือบดินเผา

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ,ชางกลโรงงาน,
ชางกลโลหะ

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางตอเรือ ชางตอเรือ

22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางทอผา ชางทอผา

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางทอและประสาน ชางทอและประสาน,ชางเชื่อม

25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางพิมพ ชางพิมพ

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา

27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางภาพ ชางภาพ

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางไมอุตสาหกรรม ชางไมอุตสาหกรรม,ชางไม

29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางยนต ชางยนต

30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางเย็บหนัง ชางเย็บหนัง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,
ชางโทรคมนาคม

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา

34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ชางอิเล็กโทรนิคส ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เทคนิคเคมี เทคนิคเคมี

36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

โทรคมนาคม โทรคมนาคม,ชางโทรคมนาคม

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

พณิชยการ พณิชยการ

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

เลขานุการ เลขานุการ

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,
ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมสิ่งทอ

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปประยุกต ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

ออกแบบอุตสาหกรรม(สาขาสิ่งทอ) ออกแบบอุตสาหกรรม(สิ่งทอ)

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกีฬาและสุขภาพ การกีฬาและสุขภาพ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขับรองสากล ขับรองสากล,คีตศิลปสากล
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แจสดานซ แจสดานซ,นาฏศิลปสากล
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสรางทั่วไป ชางกอสราง,ชางโยธา,ชางกอสรางทั่วไป
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดนตรีสากล ดนตรีสากล,ดุริยางคสากล
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคการพิมพ เทคนิคการพิมพ

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ

วิทยาลัยชุมชน

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรครูอนุบาล/

ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา

2 ประกาศนียบัตรนักบรรณารักษ ไมระบุสาขาวิชาเอก บรรณารักษ
3 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
4 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
5 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง การพัฒนาชุมชน การศึกษา,การพัฒนาชุมชน
6 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง คอมพิวเตอร การศึกษา,คอมพิวเตอร
7 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกลโรงงาน การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน
8 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางกอสราง
9 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน
การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางโลหะ,
ชางเชื่อมและโลหะแผน

10 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟากําลัง

11 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางอิเล็กโทรนิกส

การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,
ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

12 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต
13 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพกสิกรรม
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

14 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพกอสราง

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพการดนตรีสากล
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

16 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพการถายและการโฆษณา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

17 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพการสํานักงาน

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

18 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

19 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเครื่องปนดินเผา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

20 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพงานไฟฟา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

21 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพงานโลหะ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

22 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพชางยนต

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

23 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพภาษาอังกฤษบริการ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

24 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพวารสารและ-
การประชาสัมพันธ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง

เทคนิคการอาชีพศิลปกรรม
การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

26 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพศิลปประดิษฐ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

27 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพสัตวบาล

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

28 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพเสื้อผา

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

29 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพออกแบบ

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

30 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ วิชาเฉพาะอยาง
เทคนิคการอาชีพอาหาร

การศึกษา,เทคนิคการอาชีพ

31 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง การศึกษา,เทคโนโลยีการยาง
32 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา
33 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ธุรกิจศึกษา การศึกษา,ธุรกิจศึกษา
34 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ประชากรศึกษา การศึกษา,ประชากรศึกษา
35 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
36 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ศิลปหัตถกรรม การศึกษา,ศิลปหัตถกรรม
37 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สหกรณ การศึกษา,การสหกรณ
38 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
39 อนุปริญญาวิชาการศึกษา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
40 อนุปริญญาวิทยาศาสตร กอสราง กอสราง
41 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การพิมพ การพิมพ
42 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,การเกษตร,

เกษตรกรรม
43 อนุปริญญาวิทยาศาสตร การอาหาร การอาหาร
44 อนุปริญญาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
45 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เคมีปฏิบัติ เคมีปฏิบัติ,เคมี
46 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เครื่องกล เครื่องกล, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เซรามิกส เซรามิกส
48 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
49 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
50 อนุปริญญาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร
51 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
52 อนุปริญญาวิทยาศาสตร พืชศาสตร พืชศาสตร,การเกษตร,เกษตรกรรม
53 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ไฟฟา ไฟฟา
54 อนุปริญญาวิทยาศาสตร โลหะ โลหะ
55 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ศิลปประดิษฐ ศิลปประดิษฐ,ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
56 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สถิติประยุกต สถิติประยุกต,สถิติ
57 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สัตวบาล สัตวบาล,การเกษตร
58 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สัตวรักษ สัตวรักษ,การเกษตร
59 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สิ่งทอ สิ่งทอ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
60 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สุขศึกษา สุขศึกษา
61 อนุปริญญาวิทยาศาสตร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,

ศิลปประยุกต,ออกแบบศิลปประยุกต,
ศิลปหัตถกรรม

62 อนุปริญญาวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา
63 อนุปริญญาศิลปศาสตร การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ
64 อนุปริญญาศิลปศาสตร การจัดการสํานักงาน การจัดการสํานักงาน
65 อนุปริญญาศิลปศาสตร การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ
66 อนุปริญญาศิลปศาสตร การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
67 อนุปริญญาศิลปศาสตร ดนตรี ดนตรี,ดุริยางคศิลป
68 อนุปริญญาศิลปศาสตร ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยว
69 อนุปริญญาศิลปศาสตร นาฏศิลปและการละคร นาฏศิลปและการละคร
70 อนุปริญญาศิลปศาสตร บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร
71 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาพพิมพ ภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
72 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
73 อนุปริญญาศิลปศาสตร วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา
74 อนุปริญญาศิลปศาสตร วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ
75 อนุปริญญาศิลปศาสตร ศิลปการพิมพ ศิลปการพิมพ
76 อนุปริญญาศิลปศาสตร ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา ศิลปการสื่อสารและการโฆษณา
77 อนุปริญญาศิลปศาสตร เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ เดิมชื่อ วิชาเอกเศรษฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
78 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบนิเทศศิลป ออกแบบนิเทศศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
79 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบประยุกตศิลป ออกแบบประยุกตศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
80 อนุปริญญาศิลปศาสตร ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
81 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา การศึกษา การศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
82 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา การอนุบาลศึกษา การศึกษา,การอนุบาลศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
83 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา เกษตรศาสตร การศึกษา,เกษตรศาสตร,การเกษตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
84 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา คณิตศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
85 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
86 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา เคมี การศึกษา,เคมี เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
87 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
88 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ดนตรีศึกษา การศึกษา,ดนตรีศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
89 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา นาฏศิลป การศึกษา,นาฏศิลป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
90 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา บรรณารักษศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
91 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ประวัติศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
92 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
93 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ฟสิกส การศึกษา,ฟสิกส เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
94 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภาษาไทย การศึกษา,ภาษาไทย เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
95 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษา,ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
96 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ภูมิศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
97 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
98 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา ศิลปศาสตร การศึกษา,ศิลปศาสตร เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
99 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
100 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
101 ประกาศนียบัตรประโยคครูอุดมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป เปลี่ยนเปนปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
102 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา,การแนะแนว เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกจิตวิทยาและ-

การแนะแนว
103 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,การบริหารการศึกษา เดิมชื่อวิชาเอกการบริหารโรงเรียน
104 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงเรียน การศึกษา,การบริหารโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกการบริหารการศึกษา
105 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา,การประถมศึกษา
106 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การศึกษา,การพัฒนาชุมชน หลักสูตรตอเนื่อง2ป
107 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
108 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

การศึกษานอกระบบ
หลักสูตรแบบเอกคู

109 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
110 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

111 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

112 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
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113 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

114 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ประวัติศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

115 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-พลศึกษา การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
116 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ภาษาไทย การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
117 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การวัดผลการศึกษา-ภูมิศาสตร การศึกษา,การวัดผลการศึกษา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
118 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา,การศึกษานอกระบบ เดิมชื่อวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
119 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

120 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-คณิตศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
121 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-คหกรรมศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

122 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

123 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ชีววิทยา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
124 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

125 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ประวัติศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

126 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-พลศึกษา การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
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127 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
128 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ-ภูมิศาสตร การศึกษา,การศึกษานอกระบบ,ภูมิศาตร หลักสูตรแบบเอกคู
129 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษา,การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปลี่ยนเปนวิชาเอกการศึกษานอกระบบ
130 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา,การศึกษาปฐมวัย เดิมชื่อวิชาเอกอนุบาลศึกษา
131 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา,การศึกษาพิเศษ
132 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาอนุบาล การศึกษา,การศึกษาอนุบาล
133 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การอนุบาลศึกษา การศึกษา,การอนุบาลศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
134 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การศึกษา,เกษตรกรรม,การเกษตร เดิมชื่อวิชาเอกเกษตรศาสตร
135 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร การศึกษา,เกษตรศาสตร,การเกษตร เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกเกษตรกรรม
136 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร
137 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,คณิตศาสตร,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
138 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,คณิตศาสตร,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
139 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
140 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,คณิตศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

141 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,คณิตศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
142 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
143 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
144 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,คณิตศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
145 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,คณิตศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
146 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,คณิตศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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147 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร
148 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

149 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,คหกรรมศาสตร,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

150 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
151 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

152 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
153 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

154 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
155 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,คหกรรมศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
156 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
157 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,คหกรรมศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
158 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร การศึกษา,คอมพิวเตอร เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา
159 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา การศึกษา,คอมพิวเตอรศึกษา เดิมชื่อวิชาเอกคอมพิวเตอร
160 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี การศึกษา,เคมี
161 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว เดิมชื่อวิชาเอกการแนะแนว
162 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การวัดผลการศึกษา
การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การวัดผลการศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู

 ศธ. - 20



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
163 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-

การศึกษานอกระบบ
การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

164 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คณิตศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
คณิตศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

165 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-คหกรรมศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
คหกรรมศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

166 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ชีววิทยา การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ชีววิทยา

หลักสูตรแบบเอกคู

167 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-
บรรณารักษศาสตร

การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
บรรณารักษศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

168 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ประวัติศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ประวัติศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

169 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-พลศึกษา การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
พลศึกษา

หลักสูตรแบบเอกคู

170 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภาษาไทย การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ภาษาไทย

หลักสูตรแบบเอกคู

171 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว-ภูมิศาสตร การศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
ภูมิศาสตร

หลักสูตรแบบเอกคู

172 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชางอุตสาหกรรม การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป
173 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา,ชีววิทยา
174 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ชีววิทยา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
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175 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ชีววิทยา,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
176 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-คณิตศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
177 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
178 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ชีววิทยา,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

179 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
180 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ประวัติศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
181 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-พลศึกษา การศึกษา,ชีววิทยา,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
182 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ภาษาไทย การศึกษา,ชีววิทยา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
183 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา-ภูมิศาสตร การศึกษา,ชีววิทยา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
184 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา การศึกษา,ดนตรีศึกษา,ดุริยศิลป
185 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีการศึกษา
186 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีทางการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนวิชาเอกเทคโนโลยีและ-

นวัตกรรมทางการศึกษา
187 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษา,เทคโนโลยีและนวัตกรรม-

ทางการศึกษา,โสตทัศนศึกษา
เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

188 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การศึกษา,ธุรกิจศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง2ป
189 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป การศึกษา,นาฏศิลป
190 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร
191 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู
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192 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

การศึกษานอกระบบ
หลักสูตรแบบเอกคู

193 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
194 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

คหกรรมศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

195 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-
จิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

196 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
197 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,

ประวัติศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

198 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
199 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
200 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,บรรณารักษศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
201 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,มนุษยศาสตร
202 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ประวัติศาสตร,

การวัดผลการศึกษา
หลักสูตรแบบเอกคู

203 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ประวัติศาสตร,
การศึกษานอกระบบ

หลักสูตรแบบเอกคู

204 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
205 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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206 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-

จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา,ประวัติศาสตร,
จิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรแบบเอกคู

207 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,ประวัติศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
208 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,

บรรณารักษศาสตร
หลักสูตรแบบเอกคู

209 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,ประวัติศาสตร,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
210 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,ประวัติศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
211 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร-ภูมิศาสตร การศึกษา,ประวัติศาสตร,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
212 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา การศึกษา,ปรัชญาและศาสนา
213 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา,พลศึกษา
214 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,พลศึกษา,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
215 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,พลศึกษา,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
216 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-คณิตศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
217 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-คหกรรมศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
218 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,พลศึกษา,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

219 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ชีววิทยา การศึกษา,พลศึกษา,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
220 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร,พลศึกษา,การศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
221 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ประวัติศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
222 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ภาษาไทย การศึกษา,พลศึกษา,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
223 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา-ภูมิศาสตร การศึกษา,พลศึกษา,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
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224 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา,ฟสิกส
225 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน การศึกษา,มนุษยศาสตร,ภาษาจีน,

อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร
226 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา,ภาษาไทย,มนุษยศาสตร,

อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร
227 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ภาษาไทย,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
228 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ภาษาไทย,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
229 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-คณิตศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
230 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
231 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ภาษาไทย,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

232 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ชีววิทยา การศึกษา,ภาษาไทย,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
233 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
234 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ประวัติศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
235 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-พลศึกษา การศึกษา,ภาษาไทย,พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
236 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย-ภูมิศาสตร การศึกษา,ภาษาไทย,ภูมิศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
237 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศึกษา,ภาษาฝรั่งเศส,ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร,
238 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา,ภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร,

มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร
239 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,มนุษยศาสตร
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240 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-การวัดผลการศึกษา การศึกษา,ภูมิศาสตร,การวัดผลการศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
241 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-การศึกษานอกระบบ การศึกษา,ภูมิศาสตร,การศึกษานอกระบบ หลักสูตรแบบเอกคู
242 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,คณิตศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
243 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-คหกรรมศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,คหกรรมศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
244 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษา,ภูมิศาสตร,

จิตวิทยาและการแนะแนว
หลักสูตรแบบเอกคู

245 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา,ภูมิศาสตร,ชีววิทยา หลักสูตรแบบเอกคู
246 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-บรรณารักษศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,บรรณารักษศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
247 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ประวัติศาสตร การศึกษา,ภูมิศาสตร,ประวัติศาสตร หลักสูตรแบบเอกคู
248 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-พลศึกษา การศึกษา,ภูมิศาสตร, พลศึกษา หลักสูตรแบบเอกคู
249 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร-ภาษาไทย การศึกษา,ภูมิศาสตร,ภาษาไทย หลักสูตรแบบเอกคู
250 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา,วิทยาศาสตรทั่วไป
251 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปศึกษา
252 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปหัตถกรรม การศึกษา,ศิลปหัตถกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป
253 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา,สังคมศึกษา,มนุษยศาสตร
254 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา,สุขศึกษา
255 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
256 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางกอสราง การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
257 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางปนดินเผา การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
258 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขา

ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
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259 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางโลหะ การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
260 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาศิลปหัตถกรรม การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป
261 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป 

สาขาออกแบบ-เขียนแบบ
การศึกษา,อุตสาหกรรมศิลป

262 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(สหกรณ) ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,การสหกรณ
263 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร
264 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร การเกษตร,เกษตรศาสตร
265 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรทั่วไป
266 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
267 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต
268 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
269 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
270 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
271 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร,พืชศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
272 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร
273 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา

(การฝกและการจัดการกีฬา)
วิทยาศาสตรการกีฬา,พลศึกษา

274 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรความปลอดภัย วิทยาศาสตรความปลอดภัย
275 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหาร
276 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม,วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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277 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ

(การสงเสริมสุขภาพเด็ก)
วิทยาศาสตรสุขภาพ,สุขศึกษา

278 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว,สัตวบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
279 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ,สถิติประยุกต
280 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวบาล การเกษตร,สัตวบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
281 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร,

สาธารณสุขชุมชน
282 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
283 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,

ออกแบบผลิตภัณฑ
284 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป
285 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

286 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การเลขานุการ

บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

287 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา
การเงินและการธนาคาร

บริหารธุรกิจ,พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

288 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พาณิชยศาสตร
289 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานทั่วไป
บริหารธุรกิจ,การบริหาร,
การบริหารงานทั่วไป
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290 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ  แขนงวิชา

การบริหารงานบุคคล
บริหารธุรกิจ,การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

291 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
292 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การฝกและการจัดการกีฬา การฝกและการจัดการกีฬา,พลศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2532 - 2534/

หลักสูตรตอเนื่อง2ป
293 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
294 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ,สุขศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2532 และ 2533
295 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก การสงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก,สุขศึกษา รับรองเฉพาะผูจบป 2534/

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
296 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี แขนงดนตรีไทย ดุริยางคศิลป,ดนตรี,ดนตรีไทย
297 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี แขนงดนตรีสากล ดุริยางคศิลป,ดนตรี,ดนตรีสากล
298 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและการละคร ศิลปการละคร,นาฏศิลปและการละคร
299 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร,สื่อสารมวลชน
300 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา นิเทศศาสตร,สื่อสารมวลชน,สื่อสารการกีฬา
301 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร มนุษยศาสตร,บรรณารักษศาสตร
302 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป

303 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม,ภาพพิมพ
304 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน ภาษาญี่ปุน,มนุษยศาสตร,ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร
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305 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร,อักษรศาสตร,ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
306 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มนุษยศาสตร,ภาษาฝรั่งเศส,

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
307 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร
308 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ,

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
309 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร,การบริหาร
310 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มนุษยศาสตร,วัฒนธรรมศึกษา
311 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปการพิมพ ศิลปกรรม,ศิลปการพิมพ
312 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร,เศรษฐศาสตรธุรกิจ
313 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ
314 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
315 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบนิเทศศิลป
316 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกตศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบประยุกตศิลป
317 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
318 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
319 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา
320 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
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1 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 6,การศาสนา
2 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 7 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 7,การศาสนา
3 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 8 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 8 ,การศาสนา
4 ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 ไมระบุสาขาวิชาเอก เปรียญธรรมประโยค 9 ,การศาสนา เทียบเทาปริญญาตรี
5 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ครุศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ
6 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มานุษยสงเคราะหศาสตร การศาสนา,มนุยศาสตร,

มานุษยสงเคราะหศาสตร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

7 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา การศาสนา,มนุษยศาสตร,
ศาสนาและปรัชญา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ

8 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา การศาสนา,มนุษยศาสตร,จิตวิทยา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
9 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต บาลีและสันสกฤต การศาสนา,มนุษยศาสตร,

บาลีและสันสกฤต,ภาษาโบราณ
มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

10 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต โบราณคดี การศาสนา,มนุษยศาสตร,โบราณคดี มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
11 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ประวัติศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
12 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา การศาสนา,มนุษยศาสตร,ปรัชญา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
13 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,พุทธศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
14 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาไทย มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
15 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาฝรั่งเศส มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
16 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาศาสตร มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

กรมการศาสนา

 ศธ. - 31



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศาสนา,มนุษยศาสตร,ภาษาอังกฤษ มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ
18 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ การศาสนา,มนุษยศาสตร,

ศาสนาเปรียบเทียบ
มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

19 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา การศาสนา,มนุษยศาสตร,สังคมวิทยา มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ

1 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล,ชางเขียนแบบ

2 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอิเล็กโทรนิกส, ชางไฟฟา

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกอสราง การกอสราง,ชางกอสราง,ชางโยธา
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจัดการธุรกิจประมง การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

การจัดการธุรกิจประมง
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดนตรี การดนตรี
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพ การถายภาพ,ศิลปประยุกต
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การแปรรูปสัตวน้ํา การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

การแปรรูปสัตวน้ํา
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การพิมพ การพิมพ,ชางพิมพ

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรม การโรงแรม
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การออกแบบ การออกแบบ,ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

กรมอาชีวศึกษา

 ศธ. - 32



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร,การเกษตร
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คหกรรม คหกรรม,คหกรรมศาสตร
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับอัญมณี,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ,ชางโลหะ
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางกลโรงงาน,ชางโลหะ
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางเครื่องจักรกลงานไม
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อมโลหะ,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางซอมบํารุง ชางซอมบํารุง
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือ ชางตอเรือ
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือไม-เหล็ก ชางตอเรือไม-เหล็ก,ชางตอเรือ
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทองหลวง ชางทองหลวง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิคการผลิต
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางเทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางประมง การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

ชางประมง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส,

ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคแวนตาและเลนส เทคนิคแวนตาและเลนส
36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน เทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน,

ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม,การถายภาพ
37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม,ชางไฟฟา,

ชางโทรคมนาคม
38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ,ชางทอผา
39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประมงทะเล การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

ประมงทะเล
41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ
42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร,เกษตรกรรม,การประมง,

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาการการเจียระไนอัญมณี วิทยาการการเจียระไนอัญมณี,

หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม
46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป,ชางตัดเสื้อ,

ชางตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ไมระบุสาขาวิชาเอก การเกษตร,เกษตรกรรม

51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชางเกษตร ชางเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม

52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม

53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชกรรม พืชกรรม,การเกษตร,เกษตรกรรม

54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวบาล สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม

55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร,การเกษตร,
เกษตรกรรม

56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร,ผาและเครื่องแตงกาย

58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกลเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางกลเรือ

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
ชางกลโลหะ,ชางโลหะ

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางกอสราง

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,ชางเขียนแบบ,
ชางเขียนแบบเครื่องกล

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางครุภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางครุภัณฑ,ชางไม

64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางเคหภัณฑ

65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโลหะ,
ชางกลโรงงาน,ชางจิ๊กและการทําเครื่องมือ

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางอุตสาหกรรม,ชางเชื่อม,ชางโลหะ,
ชางเชื่อมและโลหะแผน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางตอเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ สาขาชางตอเรือไม ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ สาขาชางตอเรือเหล็ก ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตัดเสื้อ ชางอุตสาหกรรม,ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางทอผา ชางอุตสาหกรรม,ชางทอผา,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางพิมพ ชางอุตสาหกรรม,ชางพิมพ,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา

75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางไฟฟากําลัง

76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางภาพ ชางอุตสาหกรรม,ชางภาพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางยนต ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต

78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเย็บหนัง ชางอุตสาหกรรม,ชางเย็บหนัง,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,
ชางโทรคมนาคม,ชางอุตสาหกรรม,

80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางสํารวจ

81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,
ชางอิเล็กทรอนิกส

82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคการเคมี ชางอุตสาหกรรม,เทคนิคการเคมี,เคมี

83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ชางอุตสาหกรรม,อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ไมระบุสาขาวิชาเอก พาณิชยการ

85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย การขาย,พณิชยการ

86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
การเลขานุการ การเลขานุการ,พณิชยการ

88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บัญชี บัญชี,พณิชยการ

89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ,พณิชยการ

90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานุการ เลขานุการ,พณิชยการ

91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานดิน งานดิน,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานทอ งานทอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานไม งานไม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานโลหะรูปพรรณ งานโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

งานหนัง งานหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ผลิตภัณฑเครื่องหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
วิจิตรศิลป วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ศิลปประยุกต ศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม

100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม

101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

สิ่งทอ สิ่งทอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานดิน งานดิน,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานทอ+ยอม งานทอ+ยอม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานไม งานไม,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานไมไผ+หวาย งานไมไผ+หวาย,หัตถกรรม,
ศิลปหัตถกรรม

106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานรัก งานรัก,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาหัตถกรรม
งานโลหะ งานโลหะ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานหนัง งานหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาหัตถกรรม

งานหลอ งานหลอ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม

110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ชางชํานาญงาน)

ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม,
ชางกลโลหะ

111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงิน,พณิชยการ,
การธนาคารและธุรกิจการเงิน

112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค เทคนิคการตลาด การตลาด,พณิชยการ,เทคนิคการตลาด
114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเกษตร,การเกษตร,เกษตรกรรม
115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค เลขานุการ เลขานุการ
116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
โคนม โคนม,สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม

117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

โคเนื้อและกระบือ โคเนื้อและกระบือ,สัตวบาล,เกษตรกรรม,
การเกษตร

118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชลประทาน ชลประทาน,เกษตรกรรม,การเกษตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชผัก เกษตรกรรม,เทคโนโลยีพืชผัก,การเกษตร

121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชไร-นา เกษตรกรรม,เทคโนโลยีพืชไร-นา,การเกษตร

122 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร,เกษตรกรรม,การเกษตร

123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ประมง การประมง,เกษตรกรรม,การเกษตร

124 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชผัก พืชผัก,การเกษตร,เกษตรกรรม

125 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชไรนา พืชไรนา,การเกษตร,เกษตรกรรม

126 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

พืชสวนประดับ พืชสวนประดับ,การเกษตร,เกษตรกรรม

127 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ไมผล-ไมยืนตน ไมผล-ไมยืนตน,การเกษตร,เกษตรกรรม

128 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สัตวปก สัตวปก,สัตวบาล,การเกษตร,เกษตรกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
129 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สัตวเล็ก สัตวเล็ก,สัตวบาล,เกษตรกรรม,การเกษตร

130 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร,เกษตรกรรม,การเกษตร

131 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมธุรกิจ คหกรรมศาสตร,คหกรรมธุรกิจ

132 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรทั่วไป

133 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคการอาหาร คหกรรมศาสตร,เทคนิคการอาหาร

134 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและการออกแบบ คหกรรมศาสตร,ผาและการออกแบบ

135 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร,อาหารและโภชนาการ

136 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

137 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,
ชางเครื่องเย็นและปรับอากาศ,
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ

138 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานผลิต

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต,งานผลิต

 ศธ. - 43



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
139 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานเครื่องมือกล

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

140 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต 
สาขางานออกแบบอุปกรณการผลิต

ชางอุตสาหกรรม,ชางกลโรงงาน,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟากําลัง,
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา,ชางไฟฟา

142 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา
เทคนิควิศวกรรมโยธา

143 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ

144 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร

145 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางอิเล็กทรอนิกส,
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา

146 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

147 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคอุตสาหกรรมเปโตรเคมี

148 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ,พณิชยการ,
การเงินและการธนาคาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
149 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
การตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พณิชยการ

150 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี,พณิชยการ

151 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การประชาสัมพันธ บริหารธุรกิจ,การประชาสัมพันธ

152 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การโรงแรม บริหารธุรกิจ,พณิชยการ,การโรงแรม

153 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

154 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ

155 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจบริการ

156 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

157 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารงานธุรการสถานพยาบาล บริหารธุรกิจ,
บริหารงานธุรการสถานพยาบาล

158 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว บริหารธุรกิจ,อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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159 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ทัศนศิลป สาขางานจิตรกรรม จิตรกรรม,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

160 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป สาขางานประติมากรรม ประติมากรรม,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

161 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ทัศนศิลป สาขางานศิลปภาพพิมพ ศิลปภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปหัตถกรรม

162 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องถมและ-
เครื่องประดับ

ศิลปหัตถกรรม,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ-
เครื่องถมและเครื่องประดับ

163 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา เทคโนโลยีผลิตภัณฑรองเทา,
ศิลปหัตถกรรม,

164 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

พาณิชยศิลป ศิลปหัตถกรรม,พาณิชยศิลป,
ศิลปประยุกต

165 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเครื่องแกะสลัก

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,เครื่องแกะสลัก

166 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเครื่องเคลือบดินเผา

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,เครื่องเคลือบดินเผา

167 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคการทําเครื่องหนัง

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
หัตถกรรม

168 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเทคนิคสิ่งทอ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
เทคนิคสิ่งทอ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
169 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องถม

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องถม

170 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องไม

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,ผลิตภัณฑเครื่องไม,

171 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องไมไผหวาย

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องไมไผหวาย

172 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องรัก

ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ศิลปอุตสาหกรรม,ผลิตภัณฑเครื่องรัก

173 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานผลิตภัณฑเครื่องโลหะรูปพรรณ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องโลหะรูปพรรณ

174 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม 
สาขางานเคมีสิ่งทอ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปอุตสาหกรรม,
เคมีสิ่งทอ

175 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ  
สาขางานออกแบบพาณิชยศิลป

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบพาณิชยศิลป

176 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบผลิตภัณฑ

177 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ออกแบบ 
สาขางานออกแบบตกแตง

ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบ,
ออกแบบตกแตง
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178 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ออกแบบผลิตภัณฑ
179 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เทคโนโลยีโคนม เกษตรกรรม,การเกษตร,เทคโนโลยีโคนม

180 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีโคเนื้อและกระบือ เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีโคเนื้อและกระบือ

181 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีประมง เกษตรกรรม,เทคโนโลยีประมง,
การประมง,การเกษตร

182 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีพืชสวนประดับ เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีพืชสวนประดับ

183 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีไมผลไมยืนตน เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีไมผลไมยืนตน

184 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสัตวปก เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีสัตวปก

185 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

เทคโนโลยีสัตวเล็ก เกษตรกรรม,การเกษตร,
เทคโนโลยีสัตวเล็ก

186 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาคหกรรม

เทคนิคเสื้อผา คหกรรมศาสตร,เทคนิคเสื้อผา

187 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคการจัดการงานกอสราง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
188 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิคเคมีสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม,เทคนิคเคมีสิ่งทอ

189 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม

190 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมการบริการอาคาร

191 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการผลิต ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมการผลิต

192 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมการวัดและ-
ควบคุมในอุตสาหกรรม

ชางอุตสาหกรรม,เทคนิควิศวกรรม-
การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

193 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร ชางอุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร,
เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร

194 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมเครื่องใชสํานักงาน ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมเครื่องใชสํานักงาน

195 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา

196 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมโยธา ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมโยธา

197 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิควิศวกรรมสิ่งทอ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
198 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม
199 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
เทคนิคแวนตาและเลนส ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิคแวนตาและเลนส
200 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม บริหารธุรกิจ,ธุรกิจโรงแรม

201 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา ศิลปหัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑกระเปา

202 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา

203 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอัญมณี ศิลปหัตถกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอัญมณี

204 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การขาย การขาย,พณิชยการ
205 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงินและการธนาคาร พณิชยการ,การเงินและการธนาคาร
206 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการ บริหารธุรกิจ,การจัดการ
207 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด พณิชยการ,การตลาด
208 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
209 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
210 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
211 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
212 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมไทย ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,จิตรกรรมไทย
213 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมสากล ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,จิตรกรรมสากล
214 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ,ชางกลโรงงาน
215 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา
216 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส
217 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องมือวัดและควบคุมใน-

อุตสาหกรรม
ชางไฟฟา,ชางอิเล็กทรอนิกส,
ชางเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

218 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
219 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,

ชางซอมบํารุงโรงงานอุตสาหกรรม
220 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคโนโลยีการผลิต ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการผลิต,

ชางเทคโนโลยีการผลิต
221 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางพิมพ ชางพิมพ
222 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
223 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางภาพ ชางภาพ
224 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
225 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา, ชางกอสราง
226 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะรูปพรรณ ชางโลหะรูปพรรณ,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
227 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
228 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมเกษตร ชางอุตสาหกรรมเกษตร
229 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมหนัง ชางอุตสาหกรรมหนัง,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
230 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคการเคมี เทคนิคการเคมี,เคมี
231 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม
232 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ธุรกิจการคาระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจการคาตางประเทศ
233 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี บัญชี,พณิชยการ
234 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมไทย ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ประติมากรรมไทย
235 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมสากล ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ประติมากรรมสากล
236 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑหนังหรือผลิตภัณฑเครื่องหนัง ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,

ผลิตภัณฑหนังหรือผลิตภัณฑเครื่องหนัง
237 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
238 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาพพิมพหรือศิลปภาพพิมพ ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป,

วิจิตรศิลปกรรม,ภาพพิมพ,ศิลปภาพพิมพ,
239 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลขานุการ เลขานุการ
240 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
241 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สหกรณ การสหกรณ รับรองเฉพาะผูจบป2526และ2527
242 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถกรรม หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
243 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถศิลป หัตถศิลป,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
244 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบตกแตง ออกแบบตกแตง,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
245 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
246 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ศิลปประยุกต,

ออกแบบศิลปประยุกต,ศิลปหัตถกรรม
247 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
248 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กโทรนิกส อิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา
249 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
250 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร

251 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ

252 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สหกรณ การสหกรณ

253 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร

254 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
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255 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

256 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางกอสราง

257 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางอุตสาหกรรม,ชางเขียนแบบ
ชางเขียนแบบเครื่องกล

258 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเคหภัณฑ ชางอุตสาหกรรม,ชางเคหภัณฑ

259 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางตอเรือ ชางอุตสาหกรรม,ชางตอเรือ

260 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการผลิต ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการผลิต

261 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคการหลอ ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคการหลอ

262 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคโลหะ ชางอุตสาหกรรม,ชางโลหะ,ชางกลโลหะ,
ชางเทคนิคโลหะ

263 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางอุตสาหกรรม,สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

264 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางไฟฟากําลัง
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265 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
ชางยนต ชางอุตสาหกรรม,ชางยนต

266 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางโยธา ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา

267 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางอุตสาหกรรม,ชางโยธา,ชางสํารวจ

268 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอุตสาหกรรม,ชางไฟฟา,ชางอิเล็กโทรนิกส,

269 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

เทคนิคอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

270 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การตลาด บริหารธุรกิจ,พาณิชยการ,การตลาด

271 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การบัญชี บริหารธุรกิจ,พาณิชยการ,การบัญชี

272 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

273 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ

274 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ,ธุรกิจบริการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
275 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ บริหารธุรกิจ,อุตสาหกรรมสิ่งทอ

276 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ชางโลหะรูปพรรณ ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,ชางโลหะรูปพรรณ

277 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม,
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง

278 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

วิจิตรศิลป ศิลปหัตถกรรม,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,
วิจิตรศิลป

279 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ศิลปประยุกต ศิลปหัตถกรรม,ศิลปประยุกต

280 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

หัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม,หัตถกรรม

281 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ศิลปหัตถกรรม,อุตสาหกรรมสิ่งทอ

282 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง การจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา,การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
283 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง การประมง การศึกษา,การประมง,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
284 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง คหกรรมธุรกิจ การศึกษา,คหกรรมธุรกิจ,คหกรรมศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
285 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษา,คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
286 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคชางยนต การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,

เครื่องกล,ชางยนต
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
287 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,

เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

288 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,
เทคนิคการผลิต,ชางเชื่อมและประสาน

หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

289 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ธุรกิจเกษตร การศึกษา,ธุรกิจเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
290 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง พืชศาสตร การศึกษา,พืชศาสตร,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
291 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไฟฟา วิชาเอกเทคนิคไฟฟากําลัง การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

292 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไฟฟา วิชาเอกเทคนิคไฟฟาสื่อสาร การศึกษา,ชางอุตสาหกรรม,ไฟฟา,
ไฟฟาสื่อสาร

หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

293 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง โยธา การศึกษา,โยธา หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
294 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง สัตวศาสตร การศึกษา,สัตวศาสตร,การเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
295 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง อุตสาหกรรมเกษตร การศึกษา,อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
296 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เครื่องกล วิชาเอกเทคนิคชางยนต การศึกษา,เครื่องกล,เทคนิคชางยนต หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
297 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล การศึกษา,เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
298 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เทคนิคการผลิต วิชาเอกเชื่อมและประสาน การศึกษา,เทคนิคการผลิต,

เชื่อมและประสาน
หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

299 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟา วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟาสื่อสาร การศึกษา,ไฟฟา,ครูเทคนิคไฟฟาสื่อสาร หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี
300 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ไฟฟา วิชาเอกครูเทคนิคไฟฟากําลัง การศึกษา,ไฟฟา,ครูเทคนิคไฟฟากําลัง หลักสูตรตอเนื่อง2ป/เทียบเทาปริญญาตรี

กรมสามัญศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การกอสราง ชางกอสราง,การกอสราง,ชางโยธา
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การดนตรี การดนตรี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพ การถายภาพ,ศิลปประยุกต
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธ
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คหกรรม คหกรรม,คหกรรมศาสตร
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางโลหะ,ชางกลโรงงาน
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือไม-เหล็ก ชางตอเรือไม-เหล็ก,ชางตอเรือ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเทคนิคการผลิต ชางเทคนิคการผลิต

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา,

ชางอิเล็กทรอนิกส
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคแวนตาและเลนซ เทคนิคแวนตาและเลนซ
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ธุรกิจหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พณิชยการ พณิชยการ
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การขาย การขาย,พณิชยการ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การถายภาพและภาพยนตร การถายภาพ,การถายภาพและภาพยนตร เดิมชื่อแผนกวิชาชางภาพ
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรม การโรงแรม
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การเลขานุการ บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางเครื่องกล,ชางกล
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสราง ชางโยธา,ชางกอสราง
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล,ชางเขียนแบบ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางครุภัณฑ ชางครุภัณฑ,ชางไม

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตอเรือ ชางตอเรือ
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอผา ชางทอผา,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอและประสาน ชางเชื่อม,ชางกลโลหะ,ชางทอและประสาน
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางพิมพ ชางพิมพ
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง

หลักสูตรที่ไมระบุคณะ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางภาพ ชางภาพ เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการถายภาพ-

และภาพยนตร
20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต
21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเย็บหนัง ชางเย็บหนัง,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,

ชางโทรคมนาคม
23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กโทรนิกส ชางอิเล็กโทรนิกส,ชางไฟฟา
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตัดเสื้อชาย ตัดเสื้อชาย
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บัญชี การบัญชี,พณิชยการ
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ บริหารธุรกิจ,ภาษาตางประเทศ
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสํารวจ
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศิลปกรรม ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ชางออกแบบ,

ศิลปหัตถกรรม
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ออกแบบสิ่งทอ ชางออกแบบ,ออกแบบสิ่งทอ,

ชางออกแบบอุตสาหกรรม,ศิลปหัตถกรรม
เดิมชื่อแผนกวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
(สิ่งทอ)

33 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
34 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
35 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา,

หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาคหกรรม
คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร

37 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร

38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร

39 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การขาย การขาย,พณิชยการ

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

บัญชี บัญ,ชีพณิชยการ

41 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เลขานุการ เลขานุการ,พณิชยการ

42 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ,บริหารธุกิจ

43 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

การเลขานุการ การเลขานุการ,บริหารธุรกิจ

44 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาธุรกิจ

ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ,บริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
45 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Tool  and  Die  Making ชางกลโรงงาน,Tool and Die Making เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาการผลิตเครื่องมือ

และแมพิมพ
46 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การขาย การขาย,พณิชยการ
47 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การโฆษณา การโฆษณา,พณิชยการ
48 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร,พณิชยการ
49 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการ การจัดการ,บริหารธุรกิจ
50 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการธุรกิจเกษตร ธุรกิจการเกษตร,บริหารธุรกิจ,

การจัดการธุรกิจเกษตร
51 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด การตลาด,พณิชยการ
52 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การถายภาพและภาพยนตร การถายภาพ,การถายภาพและภาพยนตร เดิมชื่อสาขาวิชาชางภาพ
53 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การทองเที่ยว การทองเที่ยว
54 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบริหารงานกอสราง การบริหารงานกอสราง
55 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี,พณิชยการ
56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประมง การประมง
57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประเมินราคาที่ดินและทรัพยสิน การประเมินราคาที่ดินและทรัพยสิน
58 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การพิมพ การพิมพ
59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การโรงแรม การโรงแรม
60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ การเลขานุการ
61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเหมืองแร การเหมืองแร,ชางอุตสาหกรรม
62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม เกษตรกรรม,การเกษตร
63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คหกรรมศาสตรทั่วไป คหกรรมศาสตรทั่วไป,คหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ,บริหารธุรกิจ
65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมีปฏิบัติการ,เคมี
66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ,เคมี
67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ เคมีอุตสาหการ,เคมี
68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล ชางเครื่องกล,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
69 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกลเรือ เครื่องกลเรือ
70 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมไทย จิตรกรรมไทย,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
71 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรมสากล จิตรกรรมสากล,วิจิตรศิลป,

ศิลปกรรม,วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
72 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,ชางกลโลหะ
73 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน,ชางเครื่องกล,ชางกล
74 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโลหะ ชางกลโลหะ,ชางกลโรงงาน,ชางโลหะ
75 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางโยธา,ชางกอสราง
76 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเขียนแบบโยธา ชางเขียนแบบโยธา,ชางเขียนแบบ
77 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกล ชางเครื่องกล
78 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเคหภัณฑ ชางเคหภัณฑ
79 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางจักรกลหนัก ชางกลหนัก,ชางจักรกลหนัก
80 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางเชื่อมและโลหะแผน,ชางเชื่อม,ชางโลหะ
81 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางตัดเสื้อ ชางตัดเสื้อ,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
82 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน ชางเชื่อม,ชางกลโลหะ,ชางทอและประสาน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
83 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคนิคสถาปตยกรรม ชางเทคนิคสถาปตยกรรม,สถาปตยกรรม
84 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางพิมพ ชางพิมพ เปลี่ยนชื่อเปนการพิมพ
85 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางไฟฟา
86 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง,ชางไฟฟา
87 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางภาพ ชางภาพ เปลี่ยนเปนสาขาวิชาการถายภาพและ-

ภาพยนตร
88 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางแมพิมพอัญมณี ชางอุตสาหกรรม,ชางแมพิมพอัญมณี
89 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
90 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา
91 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา(กอสราง) ชางโยธา,ชางกอสราง
92 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะ ชางโลหะ
93 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางวิทยุและโทรคมนาคม ชางวิทยุและโทรคมนาคม,ชางวิทยุ,

ชางโทรคมนาคม
94 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางสํารวจ ชางสํารวจ,ชางโยธา
95 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส,ชางไฟฟา
96 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ชางอุตสาหกรรม,ชางออกแบบ,

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
97 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคกอสราง เทคนิคกอสราง,ชางกอสราง
98 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร เทคนิคคอมพิวเตอร,คอมพิวเตอร
99 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคชางโลหะ เทคนิคชางโลหะ,ชางโลหะ
100 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
101 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีการยาง
102 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เดิมชื่อสาขาวิชาแปรรูปผลิตผลเกษตร
103 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีขนสง เทคโนโลยีขนสง
104 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ชางกลเกษตร,ชางกลโรงงาน,

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
105 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน
106 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเสื้อผา เทคโนโลยีเสื้อผา
107 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการเลขานุการ
บริหารธุรกิจ,การเลขานุการ

108 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
109 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บัญชี บัญชี,พณิชยการ
110 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมไทย ประติมากรรมไทย,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
111 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรมสากล ประติมากรรมสากล,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
112 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเมินราคาทรัพยสิน ประเมินราคาทรัพยสิน เดิมชื่อแผนกวิชาประเมินราคาที่ดินและ

ทรัพยสิน
113 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แปรรูปผลิตผลเกษตร แปรรูปผลิตผลเกษตร
114 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผาและเครื่องแตงกาย ผาและเครื่องแตงกาย,คหกรรมศาสตร
115 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาพพิมพ ภาพพิมพ,วิจิตรศิลป,ศิลปกรรม,

วิจิตรศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
116 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาษาธุรกิจ ภาษาธุรกิจ,บริหารธุรกิจ
117 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เลขานุการ เลขานุการ
118 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โลหะวิทยา โลหะวิทยา
119 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบ-

การผลิต
ชางอุตสาหกรรม,
วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

120 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสํารวจ
121 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมสิ่งทอ เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
122 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปกรรม ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม
123 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ
124 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
125 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวรักษ สัตวรักษ,การเกษตร,เกษตรกรรม
126 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
127 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถกรรม หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
128 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หัตถศิลป หัตถศิลป,หัตถกรรม,ศิลปหัตถกรรม
129 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบเครื่องแตงกายสตรี ออกแบบเครื่องแตงกายสตรี,ชางออกแบบ
130 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบตกแตง ออกแบบตกแตง,ชางออกแบบ,หัตถกรรม,

ศิลปหัตถกรรม
131 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ,ชางออกแบบ
132 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบพาณิชยศิลป ออกแบบพาณิชยศิลป,ชางศิลป,ศิลปกรรม,

ศิลปประยุกต,ออกแบบศิลปประยุกต
133 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบสถาปตยกรรม ออกแบบสถาปตยกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
134 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบสิ่งทอ ชางออกแบบ,ออกแบบสิ่งทอ,

ชางออกแบบอุตสาหกรรม,ศิลปประยุกต,
ออกแบบศิลปประยุกต

135 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ,คหกรรมศาสตร
136 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา,

ชางอุตสาหกรรม
137 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ
138 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สายวิชาคหกรรมศาสตร
การบริหารงานคหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร,

การบริหารงานคหกรรมศาสตร
139 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สายวิชาคหกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร,อุตสาหกรรมอาหาร

140 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตรสนเทศ คหกรรมศาสตร,
คหกรรมศาสตรสนเทศ

141 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สายวิชาคหกรรมศาสตร

ครอบครัวศึกษา คหกรรมศาสตร,ครอบครัวศึกษา

142 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ-
มัธยมการชาง

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ศิลปกรรม,ศิลปหัตถกรรม

143 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยม
144 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

การชาง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมการชาง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
145 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

เกษตรกรรม
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม

146 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
คหกรรมศาสตร

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร

147 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมธุรกิจ
148 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-

วิชาชีพชั้นสูง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง

149 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
ศิลปหัตถกรรม

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม

150 ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม-
อาชีวศึกษา

ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา

151 ประกาศนียบัตรครูมัธยมภาคค่ํา ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
152 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ-

ประถมการชาง
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา,ศิลปกรรม

153 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา เทียบเทาปริญญาตรี
154 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เกษตรศาสตร การเกษตร,เกษตรศาสตร อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ
155 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ครุศาสตรเกษตร การเกษตร,เกษตรศาสตร,

ครุศาสตรเกษตร
อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ/
วิชาเอกเกษตรทั่วไป

156 ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ครุศาสตรเกษตร วิชาเอกเกษตรทั่วไป การเกษตร,เกษตรศาสตร อัตราเงินเดือนตามตําแหนงที่บรรจุ
157 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล,

เครื่องกล
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
158 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
159 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟาสื่อสาร
160 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา,โยธา
161 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ-เครื่องมือกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
162 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ-เชื่อมประสาน วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ
163 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(อุตสาหการ)
ไมระบุสาขาวิชาเอก วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ

164 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร,คหกรรมศาสตรศึกษา
165 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ผาและเครื่องแตงกาย คหกรรมศาสตร,ผาและเครื่องแตงกาย
166 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร,

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
167 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร,อาหารและโภชนาการ
168 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ คหกรรมศาสตร,

อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ
169 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ,การจัดการ
170 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ,การตลาด,พาณิชยศาสตร
171 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ,การบัญชี
172 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา บริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา
173 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ,ระบบสารสนเทศ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
174 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน เกษตรกลวิธาน
175 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร,เกษตรศาสตร,

เทคโนโลยีการเกษตร
เปลี่ยนเปน วท.บ.(เกษตรศาสตร)
มี 3 วิชาเอก

176 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตรตอเนื่อง2ป
177 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,เคมีสิ่งทอ,เคมี
178 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล,

เครื่องกล
179 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีพลาสติก
180 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีเสื้อผา
181 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟากําลัง
182 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา,โยธา
183 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมสิ่งทอ,
184 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,อิเล็กทรอนิกส
185 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,อุตสาหการ,

วิศวกรรมอุตสาหการ
186 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปไทย การศึกษา,ดุริยศิลป,คีตศิลปไทย
187 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คีตศิลปสากล การศึกษา,ดุริยศิลป,คีตศิลปสากล
188 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคไทย การศึกษา,ดุริยศิลป,ดุริยางคไทย
189 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดุริยางคสากล การศึกษา,ดุริยศิลป,ดุริยางคสากล
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
190 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลปไทย การศึกษา,ศิลปการละคร,นาฏศิลปไทย
191 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลปสากล การศึกษา,ศิลปการละคร,นาฏศิลปสากล
192 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
การออกแบบศิลปประยุกต การศึกษา,ศิลปกรรม,ออกแบบศิลปประยุกต เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)
193 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
ศิลปกรรม การศึกษา,ศิลปกรรม เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)
194 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศิลปกรรม)
หัตถกรรม การศึกษา,ประมง เดิมชื่อศิลปกรรมบัณฑิต

(ศิลปกรรมศึกษา)

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ,การบริหารธุรกิจเกษตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร,สัตวศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศึกษา การเกษตร,เกษตรศึกษา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง การเกษตร,ประมง,
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร-พืชสวน การเกษตร,พืชศาสตร-พืชสวน
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว การเกษตร ,สัตวบาล,

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร-พืชไรนา การเกษตร,พืชศาสตร,พืชไรนา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน การเกษตร,เกษตรกลวิธาน

คณะเกษตร

 ศธ. - 71



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ,การบริหารธุรกิจเกษตร
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง การเกษตร,การประมง

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ การศึกษา,ออกแบบสิ่งทอ,
การออกแบบผลิตภัณฑ

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร ,วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมหลังการ-

เก็บเกี่ยวและแปรสภาพ,วิศวกรรมเกษตร
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเกษตร,

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,เสื้อผาและเสนใย,

วิศวกรรมสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเสื้อผา เดิมชื่อวิชาเอกเทคโนโลยีเสื้อผา

1 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบพาณิชยศิลป หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
2 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม,จิตรกรรม หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม การโรงแรม
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว การทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกอุตสาหกรรมประมง

การประมง,อุตสาหกรรมประมง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกการจัดการประมง

การประมง,การจัดการประมง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง 
วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การประมง,เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา,ชีววิทยา

1 อนุปริญญาศิลปบัณฑิต ดุริยางคสากล ดุริยางคศิลป,ดุริยางคสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

คณะนาฏศิลปและดุริยางค
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) ดนตรีสากล ดนตรี,ดุริยางคศิลป,ดนตรีสากล หลักสูตร 4 ป

1 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต ออกแบบพาณิชยศิลป ศิลปกรรม,ออกแบบพาณิชยศิลป
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องหนัง ศิลปกรรม,เครื่องหนัง
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ ศิลปกรรม,ศิลปภาพพิมพ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางเทคนิคสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม,
ชางเทคนิคสถาปตยกรรม

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สายวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางกอสราง ชางกอสราง,ชางโยธา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต เทคโนโลยีพัฒนาการผลิต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ,

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ,การพิมพ หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี,เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี,เคมีวิเคราะห หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,วิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรม

วิทยาเขตอุเทนถวาย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร การถายภาพและภาพยนตร,การถายภาพ,

เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
หลักสูตร4ปและตอเนื่อง2ป

9 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว การเกษตร,สัตวบาล,

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
หลักสูตรตอเนื่อง2ป

3 ประกาศนียบัตรชั้นสูง พืชสวน การเกษตร,พืชสวน
4 ประกาศนียบัตรชั้นสูง พืชไร การเกษตร,พืชไร
5 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สัตวศาสตร การเกษตร,สัตวศาสตร
6 ประกาศนียบัตรชั้นสูง เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีเสื้อผา
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมสิ่งทอ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร,วิศวกรรมอุตสาหการ

เกษตรศาสตรบางพระ

คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก วิศวกรรมศาสตร,เทคโนโลยีพลาสติก

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุตสาหกรรมเสื้อผา อุตสาหกรรมเสื้อผา
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ-ปโตรเคมี เคมีอุตสาหการ,เคมี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหการ เคมีอุตสาหการ,เคมี
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ-ปโตรเคมี เคมีปฏิบัติการ,เคมี
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีปฏิบัติการ เคมีปฏิบัตรการ,เคมี
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นิเทศศิลป นิเทศศิลป,ศิลปประยุกต

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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