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ล ำดับ คณะ ระดับ รำยชื่อหลักสูตรที่เปดิสอน

1 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต
2 นิติศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต
3 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจัดการกอล์ฟ
4 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธรุกิจบริการ
5 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว
6 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ
7 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
8 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบญัชีบณัฑิต
9 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด

10 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร
11 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการ
12 บริหารธรุกิจ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13 บริหารธรุกิจ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร
14 บริหารธรุกิจ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด
15 บริหารธรุกิจ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี
16 บริหารธรุกิจ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการ
17 บริหารธรุกิจ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกิจ
18 บริหารธรุกิจ ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต
19 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิากฏหมายธรุกิจ
21 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
22 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการนวตักรรม
23 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย
24 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารจัดการกอล์ฟ
25 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
26 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธรุกิจขนาดลางและขนาดย่อม
28 บณัฑิตวทิยาลัย ปริญญาโท หลักสูตรทวปิริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธรุกิจ
29 พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
30 พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
31 พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
32 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น
33 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์เพื่อการทอ่งเที่ยว
34 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว
35 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน
36 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษารัสเซีย
37 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาสเปน

รำยละเอียดหน่วยงำนและหลักสูตรประกอบกำรบนัทกึข้อมูลเข้ำสู่ระบบบญัชี 3 มิติ
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ล ำดับ คณะ ระดับ รำยชื่อหลักสูตรที่เปดิสอน

38 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
39 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
40 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรัชญา
41 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมัน
42 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส
43 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์
44 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย
45 มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
46 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
47 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
48 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
49 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

50 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแปลภาษาฝร่ังเศส - ไทย
51 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารพฒันาการ
52 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา
53 มนุษยศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแปลภาษาอังกฤษ -ไทย
54 รํฐศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต
55 รํฐศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต
56 รํฐศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
57 รํฐศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการเมือง
58 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
59 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร
60 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
61 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร
62 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ
63 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์
64 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวสัดุ
65 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการวจิัยดําเนินงาน
66 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค
67 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
68 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา
69 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์
70 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี
71 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถิติศาสตร์
72 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์
73 วทิยาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต
74 วทิยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
75 วทิยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์
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76 วทิยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์
77 วทิยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา
78 วทิยาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์
79 วทิยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์
80 วทิยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาชีววทิยา
81 วทิยาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
82 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน
83 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
84 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
85 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
86 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
87 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฏหมายวศิวกรรม
88 วศิวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการตรวจสอบและกฏหมายวศิวกรรม
89 ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีไทย
90 ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานาฏกรรมไทย
91 ศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรีสมัยนิยม
92 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
93 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ป)ี
94 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์
95 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา
96 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา
97 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี
98 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
99 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

100 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
101 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวดัผลการศึกษา(หลักสูตร 4 ป)ี
102 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี(14 วชิาเอก)
103 ศึกษาศาสตร์ ป.บณัฑิต หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู
104 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาสังคม
105 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา
106 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา
107 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา
108 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย
109 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการอาชีวศึกษา
110 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประเมินและการวจิัยการศึกษา
111 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ
112 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
113 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์
114 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันคหเศรษฐศาสตร์



ล ำดับ คณะ ระดับ รำยชื่อหลักสูตรที่เปดิสอน

115 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์
116 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา
117 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
118 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา
119 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
120 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา
121 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
122 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
123 ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์
124 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต
125 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต
126 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
127 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์
128 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารงานสาธารณสุข
129 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน
130 สาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
131 ส่ือสารมวลชน ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน
132 ส่ือสารมวลชน ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
133 ส่ือสารมวลชน ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชน
134 ทศันมาตรศาสตร์ ปริญญาตรี หลักสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต
135 โครงการปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

ทางสังคมศาสตร์
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎบีณัฑิต

136 โครงการปรัชญาดุษฎบีณัฑิต
ทางสังคมศาสตร์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาทางสังคมศาสตร์

137 ธรุกิจการบริการ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม


