
                        มีคณะวิชาทั้งหมด   10   คณะ   คือ      คณะนิติศาสตร      คณะมนุษยศาสตร      คณะสังคมศาสตร      คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค   

คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร   คณะบัญชี  การเงินและการธนาคาร   คณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี   คณะเศรษฐศาสตร   และบัณฑิตวิทยาลัย

                        การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ  มีดังนี้

                        1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                        2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                        3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

10.  มหาวิทยาลัยพายัพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ
2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 

การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, พณิชยการ, การตลาด
4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล
5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ
6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร,

พณิชยการ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา2528 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร ดุริยศิลป ดุริยศิลป, ดุริยางคศิลป
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร
3 อนุปริญญาศิลปศาสตร ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา
4 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาไทย ภาษาไทย
5 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน
6 อนุปริญญาศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยศิลป ดุริยางคศิลป, ดุริยศิลป หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร, ภาษาไทย

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาเยอรมัน
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

1 อนุปริญญาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 อนุปริญญาวิทยาศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
3 อนุปริญญาวิทยาศาสตร สถิติ สถิติ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร คณิตศาสตร, คณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร เดิมชื่อสาขาวิชาคณิตศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สถิติประยุกต

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต เดิมชื่อสาขาวิชาสถิติ

1 อนุปริญญาศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 อนุปริญญาศิลปศาสตร จิตวิทยา จิตวิทยา
3 อนุปริญญานิเทศศาสตร นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร
4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา สังคมวิทยา, 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เดิมชื่อสาขาวิชาสังคมวิทยา - มานุษยวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบัญชี เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาบัญชีบัณฑิต

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

คณะสังคมศาสตร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินและการธนาคาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา การศาสนา, คริสตศาสนศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มนุษยศาสตร, ปรัชญา, การศาสนา,
ปรัชญาและศาสนา

เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร

1 อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย - พยาบาล, พยาบาลและอนามัย
2 ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ - การผดุงครรภ หลักสูตร 6 เดือน ตอจากอนุปริญญา

พยาบาลและอนามัย เดิมกําหนดอัตรา
เงินเดือนระดับ 2 ขั้น 2,625 บาท 
ปจจุบันเลิกสอนแลว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและผดุงครรภ การพยาบาล, 
การพยาบาลและผดุงครรภ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2526 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค

คณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา-
ตางประเทศ

มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ, 
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร

มพย. - 7 - 



    มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ   คือ     คณะนิเทศศาสตร      คณะบริหารธุรกิจ     คณะวิศวกรรมศาสตร      คณะนิติศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดังนี้

    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                                   

    2.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

11. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มภน. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธและการโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธและการโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การหนังสือพิมพ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2540 และ 2541 และ
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

   คณะนิเทศศาสตร

   คณะบริหารธุรกิจ

มภน. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

มภน. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มภน. - 4 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   16   คณะ   คือ     คณะเทคนิคการแพทย     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะพยาบาลศาสตร     คณะแพทยศาส

            คณะเภสัชศาสตร       คณะวิศวกรรมศาสตร       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       คณะศิลปศาสตร       คณะสถาปตยกรรมศาสตร       คณะกายภาพบําบัด       

            คณะเทคโนโลยีชีวภาพ      คณะศิลปกรรม       วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม       วิทยาลัยนานาชาติ     และบัณฑิตวิทยาลัย                                                          

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยรังสิต   มีดังนี้

               1. อนุปริญญา หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท     

               2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท

               3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท

               4. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,190 

               5. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา  1 ป ตอปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,720  บาท

               6. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  7,780  บาท

               7. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4   ขั้น  8,610  บาท

               8. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5   ขั้น  10,600  บาท

12. มหาวิทยาลัยรังสิต  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยรังสิต)

มรส. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตรและวีดีทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การภาพยนตรและวีดิทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สารนิเทศ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
สารนิเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาสารนิเทศ

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การหนังสือพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วารสารศาสตร

  คณะเทคนิคการแพทย

คณะนิเทศศาสตร

มรส. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,

วารสารศาสตร
เดิมชื่อสาขาวิชาการหนังสือพิมพ

8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การบริหารอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร บริหารธุรกิจ, 
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

หลักสูตร 4 ปและหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

มรส. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินการธนาคาร
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การตลาด
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การจัดการทรัพยากรมนุษย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

12 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
คณะแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี เคมี, วิศวกรรมเคมี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะเภสัชศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, การเลขานุการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาญี่ปุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรส. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,
เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางอาหาร

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีอาหาร เดิมชื่อสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ-เทคโนโลยีทางอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ-อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ, 
เทคโนโลยีชีวภาพ-อุตสาหกรรมเกษตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะกายภาพบําบัด

คณะศิลปกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ มัณฑนศิลป, 

การออกแบบผลิตภัณฑ
หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มัณฑนศิลป, 
การออกแบบผลิตภัณฑ,
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศนศิลป มัณฑนศิลป, การออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศนศิลป มัณฑนศิลป, ออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, การออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, ออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปภาพพิมพ หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

มรส. - 8 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปภาพถาย ศิลปกรรม, ศิลปภาพถาย หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม,
เครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม หลักสูตร 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

12 ปริญญาศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร, 
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการทองเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ, 
การบริหารการทองเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจ, 
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการทองเที่ยว-
และการโรงแรม

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
หลักสูตรสําหรับนักบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ-
สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

มรส. - 10 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, 

โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา (โครงสราง) วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมโยธา (โครงสราง)

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสราง)
8 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบ การออกแบบ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

9 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหา-
บัณฑิต

การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท สถาปตยกรรมศาสตร, 
การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

มรส. - 11 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ        คณะบริหารธุรกิจ        คณะนิติศาสตร        คณะเศรษฐศาสตร        คณะวิศวกรรมศาสตร

     คณะนิเทศศาสตร       คณะสถาปตยกรรมศาสตร       และบัณฑิตวิทยาลัย

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล   มีดังนี้

                       1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4   ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /        
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  6,360  บาท                                                

                       2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5   ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3   ขั้น  7,040  บาท         

                       3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2   ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท                   

13.  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยวงษชวลิตกุล)

 มว.- 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

 มว.- 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 

การจัดการธุรกิจทองเที่ยว

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต  - เศรษฐศาสตร

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส

คณะนิติศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

 มว.- 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

5 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกอสราง,
วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การหนังสือพิมพ นิเทศศาสตร, วารสารศาสตร,
การหนังสือพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

 มว.- 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  - สถาปตยกรรมศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา,
การบริหารการศึกษา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร, 
การจัดการงานวิศวกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

 มว.- 5 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ     คณะบริหารธุรกิจ     และคณะวิศวกรรมศาสตร

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /              

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

                   2.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท                        

                                                                                                                        

14.  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย

ม.ว.ท.อ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

ม.ว.ท.อ. - 2 -



                  มีคณะวิชาทั้งหมด   3   คณะ  คือ     สํานักวิชาการสื่อสาร     วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร     และสํานักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

                  การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย)  มีดังนี้

                  1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

                  2.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท                         

                                                                                                                        

15. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย)

ม.ว.ท. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ สื่อสารมวลชน, การประชาสัมพันธ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารดวยสื่อ สื่อสารมวลชน, การสื่อสารดวยสื่อ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด สื่อสารมวลชน, 
สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารดวยสื่อ สื่อสารมวลชน, การสื่อสารดวยสื่อ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
(จิตวิทยา)

จิตวิทยา, 
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐศาสตร, 
ความสัมพันธระหวางประเทศ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2544

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป

สํานักวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สํานักวิชาการสื่อสาร

วิทยาลัยศิลปและวิทยาศาสตร

ม.ว.ท. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา  2543  เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
ธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา  2544  เปนตนไป

ม.ว.ท. - 3 -



                          มีคณะวิชาทั้งหมด   10   คณะ   คือ     คณะนิเทศศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะเศรษฐศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร   

    คณะศิลปศาสตร     คณะบัญชี     คณะสารสนเทศศาสตร     คณะสถาปตยกรรมศาสตร     คณะนิติศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย  

                          การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีดังนี้

                          1.  อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป 
                               ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                          2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                          3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                          4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

16.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (เดิมชื่อ วิทยาลัยศรีปทุม)

  มศป. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด พาณิชยศาสตร, การตลาด

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 และ 2524

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหาร บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 และ 2524

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 , 2524
และตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหาร บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523 , 2524 
และตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

  มศป. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหาร
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

  มศป. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป (ภาคปกติ)
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป (ภาคค่ํา)

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะเศรษฐศาสตร

  มศป. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟากําลัง, ชางไฟฟา

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา ชางโยธา, ชางกอสราง

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอีเล็คโทรนิคส ชางอีเล็คโทรนิคส

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

  มศป. - 5 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

13 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม การทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมบริการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อสาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเลขานุการ การเลขานุการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตร

  มศป. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาบัญชีบัณฑิต
เดิมอยูคณะบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

คณะบัญชี

คณะสารสนเทศศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

  มศป. - 7 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญานิติศาสตร - กฎหมาย

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2532 เปนตนไป (พ.ศ.2530)
หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2539 เปนตนไป
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2540 เปนตนไป
(วิทยาเขตชลบุรี)

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร

  มศป. - 8 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต

ปการศึกษา 2539 เปนตนไป
(สําหรับนักบริหาร)
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2543 เปนตนไป
(วิทยาเขตชลบุรี)

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารองคการ การบริหาร, การบริหารองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

  มศป. - 9 - 



                            มีคณะวิชาทั้งหมด   8   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ      คณะวิทยาศาสตร      คณะวิศวกรรมศาสตร      คณะนิติศาสตร     

     คณะนิเทศศาสตร      คณะศิลปศาสตร      คณะพยาบาลศาสตร      และบัณฑิตวิทยาลัย     

                            การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยสยาม   มีดังนี้

                            1. ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                            2. อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท       

                            3. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /       

                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                             

                            4. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท                 

                                                                                                                        

17.  มหาวิทยาลัยสยาม  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคสยาม และ มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม)

มส. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยการ, การตลาด
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ บริหารธุรกิจ, พาณิชยการ, การเลขานุการ
4 อนุปริญญาการบัญชี - บัญชี
5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป   
6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต - การบัญชี
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงินและการธนาคาร
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรตอเนื่อง  2  ป

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหการ บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ

มส. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การโรงแรมและการทองเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟา ชางไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มส. - 3 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

มส. - 4 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร, หนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว การโรงแรมและการทองเที่ยว รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มส. - 5 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม การจัดการงานวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

มส. - 6 -



                             มีคณะวิชาทั้งหมด   9   คณะ   คือ     คณะนิติศาสตร     คณะนิเทศศาสตร     คณะบัญชี     คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร    

      คณะวิทยาศาสตร     คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะเศรษฐศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

                             การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มีดังนี้

                             1.   อนุปริญญา  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                             2.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / 

                                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                             3.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษีอากร  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือน                              

                                    ไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท                                                                  

                             4.   ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

18.   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (เดิมชื่อ วิทยาลัยการคา)

 มกค. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วารสารศาสตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงิน บริหารธุรกิจ, การเงิน

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด

3 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 
การบริหารงานบุคคล

4 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ,
การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

5 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารงานอุตสาหกรรม

6 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหาร, การบริหารทั่วไป

 คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

 มกค. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ เลขานุการ บริหารธุรกิจ, เลขานุการ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารการเงิน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2519 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการเงิน

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการเงิน

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การบริหาร, 
การบริหารทั่วไป

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาการจัดการ

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารทั่วไป

13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทั่วไป

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารงานบุคคล

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

15 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

16 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
17 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เลขานุการ บริหารธุรกิจ, เลขานุการ เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
18 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ, การจัดการสํานักงาน เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเลขานุการ
19 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 

การบริหารงานอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

20 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรม เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม

21 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

22 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบริหารการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2519 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการตลาด

23 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารการตลาด

24 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

25 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

26 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, บัญชี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบัญชี - บัญชี

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชีเพื่อการจัดการ การบัญชี, การบัญชีเพื่อการจัดการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การสอบบัญชี การบัญชี, การสอบบัญชี

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชีการเงิน การบัญชี, บัญชีการเงิน

5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัญชีตนทุน การบัญชี, บัญชีตนทุน

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษีอากร - ภาษีอากร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะบัญชี

คณะนิติศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 อนุปริญญาเศรษฐศาสตร - เศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร, การเงินและการธนาคาร เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการเงิน เดิมชื่อสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร, การคาระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณคดีอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาอังกฤษ, วรรณคดีอังกฤษ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มุนุษยศาสตร, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 
ภาษาจีน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารและการจัดการธุรกิจ บริหารธุรกิจ, 
การสื่อสารและการจัดการธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การสื่อสารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต

ปการศึกษา 2538 เปนตนไป / ภาคค่ํา
รับรองผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2540 เปนตนไป / ภาคปกติ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2538

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2540 และ 2541

12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

13 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรการตลาด นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
นิเทศศาสตรการตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
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              มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ   คือ     คณะพยาบาลศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ (เดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการ)     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          คณะสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม     คณะกายภาพบําบัด     คณะศิลปศาสตร (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)     คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม     
          คณะเภสัชศาสตร     คณะเทคนิคการแพทย    และบัณฑิตวิทยาลัย                                          

               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีดังนี้

               1.  ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและอนามัย  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน   ไดรับอัตราเงินเดือน                                   

                     ไมสูงกวาอันดับ  ท.1   ขั้น  4,300  บาท                                                                       

               2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา   ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                       

                3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท                  

                4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (เดิมชื่อ  วิทยาลัยหัวเฉียว)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภและ-
อนามัย

- ผดุงครรภและอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน
ปจจุบันเลิกสอนแลว

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)

- การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล,
การพยาบาลและผดุงครรภ

เดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(พยาบาลและผดุงครรภ)

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

  คณะพยาบาลศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ  (เดิมชื่อคณะวิทยาการจัดการ)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การเงิน
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร,
ศิลปศาสตร, ภาษาจีน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะกายภาพบําบัด

คณะศิลปศาสตร  (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, 

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, 
การบริหารโรงพยาบาล

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร, 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
อนามัยสิ่งแวดลอม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 5 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2540

2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

คณะเภสัชศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
2 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร-

มหาบัณฑิต
การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร,

การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารสังคม

3 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร-
มหาบัณฑิต

การบริหารสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร,
การบริหารสังคม

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโครงการ-
สวัสดิการสังคม
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