
รหสั รายชื่อหลักสูตรที่เปดิสอน

0000000000 ไม่ระบุ

A101 คณะนิติศาสตร์

A1011000 นิติศาสตรบณัฑิต

A1012000 นิติศาสตรมหาบณัฑิต

A102 คณะบริหารธรุกิจ

A1021000 บริหารธรุกิจบณัฑิต

A1021001 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจัดการกอล์ฟ

A1021002 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธรุกิจบริการ

A1021003 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว

A1021004 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

A1021005 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์

A1021006 บญัชีบณัฑิต

A1021007 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด

A1021008 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร

A1021009 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการ

A1021010 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

A1022001 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร

A1022002 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด

A1022003 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี

A1022004 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการ

A1022005 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกิจ

A1023000 บริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต

A103 คณะมนุษยศาสตร์

A1031000 ศิลปศาสตรบณัฑิต

A1031001 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น

A1031002 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์เพื่อการทอ่งเที่ยว

A1031003 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว

A1031004 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน

A1031005 ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษารัสเซีย

A1031006 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาสเปน

A1031007 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

A1031008 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

A1031009 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา

A1031010 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมัน

A1031011 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส
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A1031012 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์

A1031013 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย

A1031014 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

A1032000 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

A1032001 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

A1032002 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

A1032003 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

A1032004 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)

A1032005 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแปลภาษาฝร่ังเศส - ไทย

A1032006 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารพฒันาการ

A1032007 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา

A1032008 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแปลภาษาอังกฤษ -ไทย

A104 คณะศึกษาศาสตร์

A1041000 ศิลปศาสตรบณัฑิต/ศึกษาศาสตรบณัฑิต

A1041001 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

A1041002 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ ( 5 ป)ี

A1041003 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์

A1041004 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา

A1041005 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา

A1041006 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ( 5 ป)ี

A1041007 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา ( 5 ป)ี

A1041008 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ( 5 ป)ี

A1041009 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

A1041010 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวดัผลการศึกษา( 4 ป)ี

A1041011 ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ( 5 ป)ี(14 วชิาเอก)

A1042000 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต /ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต

A1042001 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาสังคม

A1042002 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา

A1042003 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา

A1042004 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา

A1042005 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย

A1042006 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอาชีวศึกษา

A1042007 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประเมินและการวจิัยการศึกษา

A1042008 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

A1042009 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการจัดการเรียนรู้
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A1042010 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์

A1042011 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันคหเศรษฐศาสตร์

A1042012 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์

A1042013 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา

A1042014 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

A1042015 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา

A1042016 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

A1042017 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา

A1043000 ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต

A1043001 ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการจัดการเรียนรู้

A1043002 ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

A1043003 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์

A1044000 ประกาศนียบตัรบณัฑิต

A1044001 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู

A105 คณะวทิยาศาสตร์

A1051000 วทิยาศาสตรบณัฑิต

A1051001 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

A1051002 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร

A1051003 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

A1051004 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร

A1051005 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ

A1051006 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์

A1051007 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวสัดุ

A1051008 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการวจิัยด าเนินงาน

A1051009 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค

A1051010 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์

A1051011 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา

A1051012 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์

A1051013 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี

A1051014 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถิติศาสตร์

A1051015 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์

A1051016 การแพทย์แผนไทยบณัฑิต

A1052000 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต

A1052001 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

A1052002 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์
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A1052003 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์

A1052004 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา

A1052005 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์

A1053000 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

A1053001 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์

A1053002 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา

A1053003 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (นานาชาติ)

A106 คณะรัฐศาสตร์

A1061000 รัฐศาสตรบณัฑิต

A1062000 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต

A1063000 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

A1063001 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

A1063002 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการเมือง

A107 คณะเศรษฐศาสตร์

A1071000 เศรษฐศาสตรบณัฑิต

A1072000 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต

A1072001 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

A1073000 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

A1073001 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์

A108 คณะวศิวกรรมศาสตร์

A1081000 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต

A1081001 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน

A1081002 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

A1081003 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

A1081004 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

A1081005 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

A1082000 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฏหมายวศิวกรรม

A1082001 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฏหมายวศิวกรรม

A1083000 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

A1083001 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฏหมายวศิวกรรม

A109 คณะส่ือสารมวลชน

A1091000 ศิลปศาสตรบณัฑิต

A1091001 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

A1092000 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

A1092001 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน



รหสั รายชื่อหลักสูตรที่เปดิสอน

A1092002 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

A110 บณัฑิตวทิยาลัย

A1102001 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

A1102002 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิากฏหมายธรุกิจ

A1102003 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

A1102004 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการนวตักรรม

A1102005 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย

A1102006 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจัดการกอล์ฟ

A1102007 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

A1102008 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

A1102009 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธรุกิจขนาดลางและขนาดย่อม

A1102010 ทวปิริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธรุกิจ

A111 คณะศิลปกรรมศาสตร์

A1111001 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีไทย

A1111002 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานาฏกรรมไทย

A1111003 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีสมัยนิยม

A112 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์

A1121001 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

A1122001 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

A1123001 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

A1131001 ทศันมาตรศาสตรบณัฑิต

A114 คณะสาธารณสุขศาสตร์

A1141000 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต

A1141001 สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน

A1141002 วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

A1142000 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต

A1142001 สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารงานสาธารณสุข

A115 คณะธรุกิจกิจบริการ

A1151001 บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม

A601 โครงการปรัชญาดุษฎบีณัฑิตทางสังคมศาสตร์

A6013000 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

A6013001 นิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต

A6013002 ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์


