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หลักสู ตร/สาขาวิชา ที่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
รวมทั้งสิ้น 52 หลักสู ตร 137 สาขาวิชา ดังนี้
- ระดับปริ ญญาตรี
27 หลักสู ตร 90 สาขาวิชา
- ระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
- ระดับปริ ญญาโท
19 หลักสูตร 36 สาขาวิชา
- ระดับปริ ญญาเอก
5 หลักสู ตร 10 สาขาวิชา
ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร 6 ปี ) 1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2. หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
3. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี ) 3. สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
4. สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
4. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
5. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นนช)
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(ทวิภาษา)
6. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8. สาขาวิชากายภาพบาบัด
9. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
11. สาขาวิชาเคมีประยุกต์
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
16. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
17. สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
18. สาขาวิชานักบินพาณิ ชย์
19. สาขาวิชารังสี เทคนิ ค
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)20. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
8. หลักสู ตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
21. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
9. หลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
22. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
10. หลักสู ตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
23. สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
11. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
24. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
25. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
26. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
27. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
28. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
29. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
31. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
32. สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุ งอากาศยาน
33. สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์

สังกัดคณะ/วิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบาบัด
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

สถาบันการบิน
คณะรังสี เทคนิ ค
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะทัศนมาตรศาสตร์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
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ชื่ อหลักสู ตร
12. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ชื่อสาขาวิชา
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ต
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สังกัดคณะ/วิทยาลัย
คณะศิลปะและการออกแบบ

คณะดิจิทลั อาร์ต

13. หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(หลักสู ตร 5 ปี )
14. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต
42. สาขาวิชาบัญชี
คณะบัญชี
15. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) 43. สาขาวิชาบัญชี
16. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
44. สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริ หารธุรกิจ
45. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46. สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
47. สาขาวิชาการตลาด
48. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
49. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
50. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
51. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
52. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
17. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ
53.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)
คณะบริ หารธุรกิจ
54. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (นานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติจีน
18. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
55. สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
คณะศิลปศาสตร์
56. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
57 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
58. สาขาวิชาภาษาจีน
59. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
60. สาขาวิชาวิทยาการอิสลามศึกษาและอาหรับศึกษา
61. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
62. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริ การ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
63. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)64. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
65. สาขาวิชาธุรกิจบริ การและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
20. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต
66. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
67. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
68. สาขาวิชาการโฆษณา
69. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทลั
70. สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทศั น์
71. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
72. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
73. สาขาวิชามัลติมีเดีย
74. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
75. สาขาวิชาการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์
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ชื่ อหลักสู ตร
21. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)76.
22. หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต
77.
23. หลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา 78.
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
24. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
79.
25. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
80.
26. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
27. หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต
90.
รวม
27 หลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวม

1. สาขาวิชาการสุขภาพระหว่างประเทศ

1 หลักสู ตร

ระดับปริญญาโท
1. หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
4. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

5. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต
6. หลักสู ตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
7. หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
8. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อสาขาวิชา
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชานิ ติศาสตร์
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์ เน็ต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาซ่อมบารุ งอากาศยาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาการผลิตดนตรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์
90 สาขาวิชา

สังกัดคณะ/วิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คณะนวัตกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยดนตรี
คณะรัฐศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

1 สาขาวิชา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (เปิ ด 1/2560)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ต
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (ภาคสมทบ)

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะดิจิทลั อาร์ต
วิทยาลัยดนตรี
คณะบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ
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ชื่ อหลักสู ตร
9. หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
10. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
11. หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต
12. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

13. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ)
14. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต)
15. หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

16. หลักสู ตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิต
17. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
18. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
19. หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รวม
19 หลักสู ตร
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
2. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต

3. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
4. หลักสู ตรบริ หารดุษฎีบณั ฑิต
5. หลักสู ตรนิ ติศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
รวม
5 หลักสู ตร
update ถึง สภา4/59

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ชื่อสาขาวิชา
สังกัดคณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการเขียนบทและการกาลังภาพยนตร์ และโทรทัศน์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

29. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
สาขาวิชานิ ติศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดิจิทลั
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
สาขาวิชารัฐศาสตร์
36 สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชานิ ติศาสตร์
10 สาขาวิชา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
คณะศึกษาศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
คณะรัฐศาสตร์

