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รวมทั้งส้ิน 52 หลกัสูตร 137 สาขาวิชา  ดงัน้ี

 

ช่ือหลกัสูตร ช่ือสาขาวชิา สังกดัคณะ/วทิยาลยั

ระดบัปริญญาตรี

1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 6 ปี) 1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์
2. หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 2. สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์
3. หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร 6 ปี) 3. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์

4. สาขาวิชาเภสชัอุตสาหการ  
4. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
5. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (นนช) 6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(ทวิภาษา) 
6. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  7. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย์

8. สาขาวิชากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั
9. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ คณะวิทยาศาสตร์
11. สาขาวิชาเคมีประยกุต์
12. สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร
13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
14. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
15. สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์
16. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 

 17. สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
18. สาขาวิชานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน
19. สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค

7. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)20. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
การส่ือสาร  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

8. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 21. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก
9. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 22. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน 
10. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 23. สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ คณะทศันมาตรศาสตร์
11. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  24. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์

25. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
26. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
27. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
28. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
29. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30. สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
31. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์
32. สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
33. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลกัสูตร/สาขาวชิา ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

            - ระดบัปริญญาตรี                       27  หลกัสูตร   90  สาขาวิชา 
            - ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต    1   หลกัสูตร   1  สาขาวิชา
            - ระดบัปริญญาโท                      19   หลกัสูตร   36  สาขาวิชา
            - ระดบัปริญญาเอก                      5   หลกัสูตร    10  สาขาวิชา
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12. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  34. สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ
35. สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
36. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
37. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์
38. สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์
39. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต
40. สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 

13. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 41. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(หลกัสูตร 5 ปี)

14. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  42. สาขาวิชาบญัชี คณะบญัชี
15. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 43. สาขาวิชาบญัชี  
16. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  44. สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ

45. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม
46. สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
47. สาขาวิชาการตลาด
48. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
49. สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์
50. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
51. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
52. สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ

17. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)53. สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
54. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติจีน

18. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  55. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะศิลปศาสตร์
56. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
57 สาขาวิชาภาษาองักฤษ
58. สาขาวิชาภาษาจีน
59. สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส
60. สาขาวิชาวิทยาการอิสลามศึกษาและอาหรับศึกษา 
61. สาขาวิชาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม
62. สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ
63. สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

19. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)64. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ

65. สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ
20. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  66. สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์

67. สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์
68. สาขาวิชาการโฆษณา
69. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทลั
70. สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศัน์
71. สาขาวิชาส่ือสารการแสดง 
72. สาขาวิชาส่ือสารการตลาด 
73. สาขาวิชามลัติมีเดีย 
74. สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา 
75. สาขาวิชาการเขียนบท และการก ากบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 
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21. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)76. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (หลกัสูตรนานาชาติ)
22. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 77. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
23. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษา 78. สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) อินเทอร์เน็ต) 
24. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 79. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
25. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 80. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิทยาลยัดนตรี
26. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 81. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

82. สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์ 
83. สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร   วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ
84. สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์
85. สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
86. สาขาวิชาเทคโนโลยรีะบบราง 
87. สาขาวิชานวตักรรมเกษตร คณะนวตักรรมเกษตร
88. สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร
89. สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลยัดนตรี

27. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 90. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
รวม 27 หลกัสูตร 90 สาขาวชิา 

ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต

1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 1. สาขาวิชาการสุขภาพระหวา่งประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

รวม 1 หลกัสูตร 1 สาขาวชิา

ระดบัปริญญาโท

1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 1. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์
2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 2. สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
6. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก
8. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  บณัฑิตวิทยาลยั
9. สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

10. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ (เปิด 1/2560) คณะเทคนิคการแพทย์
3. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 11. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
4. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 12. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์

13. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

5. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 15. สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ
16. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต

6. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต 17. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิทยาลยัดนตรี
7. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 18. สาขาวิชาบญัชี คณะบญัชี
8. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 19. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) คณะบริหารธุรกิจ
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9. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 20. สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ
10. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 21. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์
11. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 22. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์

23. สาขาวิชาการเขียนบทและการก าลงัภาพยนตร์และโทรทศัน์ 
12. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 24. สาขาวิชาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม

25. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์
26. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
27. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม

13. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 28. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ
(หลกัสูตรนานาชาติ)

14. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 29. สาขาวิชาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

15. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 30. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์
31. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
32. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

16. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 33. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
17. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 34. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์
18. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต 35. สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

19. หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 36. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
รวม 19 หลกัสูตร 36 สาขาวชิา

ระดบัปริญญาเอก

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์
2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 2. สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์

3. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
4. สาขาวิชาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม
5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม

3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 8. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
4. หลกัสูตรบริหารดุษฎีบณัฑิต 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
5. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต 10. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

รวม 5 หลกัสูตร 10 สาขาวชิา

update ถึง สภา4/59
 


