รหัสหลักสูตร
คณะ/หน่วยงาน

Update : 31 / 07 / 2560
ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

รหัส

ปริญญาเอก
หลักสูตร

รหัส

หลักสูตร

สายสังคมศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์

25400051100426

1. นิติศาสตรบัณฑิต

25440051100746

1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต

25390051100381

1. นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

25560051101605

2. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

25520051100633

2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

25560051103743

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

25510051108506

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน

1. บัญชีมหาบัณฑิต

25510051108528

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

25460051101874

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประกาศนีบตั รบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

25460051102098

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

25520051102692

1. บัญชีบณ
ั ฑิต

25460051101997

25520051108169

2. บัญชีบณ
ั ฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

25490051109213 2. ควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ

25520051102714

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต

25490051108919

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

25400051100358 - วิชาเอกการเงิน

25490051108921

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

25400051100347 - วิชาเอกการตลาด

25500051100034

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสากล
(หลักสูตรนานาชาติ )

25400051100336 - วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากร
25400051100325 มนุ-ษวิย์ชาเอกบริหารการปฏิบตั ิการ

25330051100081

6. การตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25490051108932

7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

25400051100314 - วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

25500051110081

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

25400051100303 - วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

25440051100803

9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

25400051100292 - วิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

25560051103732

10. ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน

25490051109753

11. ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด

25520051104406

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกการตลาด

คณะรัฐศาสตร์

25490051100652

5. ควบบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชีธรุ กิจแบบบูรณาการ

25490051100472

6. ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

25400051100189

1. รัฐศาสตรบัณฑิต

25460051100309

1. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

25510051102263

2. ควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

25460051101863

2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ
ส3.าหรั
บนักบริหาร ณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตรมหาบั

25500051109427

(ภาคภาษาอังกฤษ)
25460051100355

5. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนัก
บริหาร

25510051108517

4. ควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่าง
ประเทศ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะ/หน่วยงาน
คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

รหัส

ปริญญาเอก
หลักสูตร

25400051100191

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

25490051108651

1. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

25510051108732

2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25490051108649

2. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25400051100279

3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

25530051100195

4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ

25490051108638

1. เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

25450051101974

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

25460051101896

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม

25560051101616

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ)

25440051100184

2. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม

25580051100279

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม

25410051100607

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม

25410051100618

4. พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

25500051109473

5. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
25420051100867

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

25510051100327

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

25500051109517

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการ

25580051100966

6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม

25400051100101

1. วารสารศาสตรบัณฑิต

25500051109438

1. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

สือ่ สารมวลชน

25490051100461

2. วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาค
ภาษาอังกฤษ)

25490051108662

2. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน

25490051108673

3. วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยฯ

หลักสูตร

25400051100202

คณะวารสารศาสตร์และ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รหัส

25400051100369

1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

25430051101476

1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

25510051100351

2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

25220051100073

2. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

25590051100203

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

25420051100158

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรม

25350051100397

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

25570051102405

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ
) ณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
2. ศิลปศาสตรบั

25510051108541

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี

25520051107023

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

25510051109665

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ
)
3.
วิทยาศาสตรมหาบั
ณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ

25570051102416

(ศูนย์พัทยา :ปิดแล้ว แต่ยังมี นศ. ตกค้าง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

25520051107045

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการ
สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

25550051104157

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

25510051108563

6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม

25570051103441

7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

25520051102782

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

25500051109506

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

25550051100164

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์

25580051100797

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ)

คณะ/หน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดฯี

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

25510051102206

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

25560051101649

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาเอก

รหัส

หลักสูตร

25550051104102

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

25580051101765

1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรม
การศึกษา

รหัส

หลักสูตร

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาฯ

25590051100113

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

ประกาศนีบตั รบัณฑิต
คาดว่าจะปิดหลักสูตร 1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
2559

2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้และการสอนแบบ
บูรณาการ (หลักสูตรทวิภาษา)

สายมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

25470051100312

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

25500051109449 1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร

25470051100391

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

25520051102668

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

25350051100353 2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

25530051103659

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ)

25470051100301

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

25440051100792 3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

25570051101325

3. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

25520051102657

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

25360051100455 4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา

25520051102646

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

25300051100043 5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญีป่ ุ่นศึกษา

25520051102681

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25390051100392 6. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

25400051100257

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

25430051101443 7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

25140051100012

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น

25430051101454 8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

25400051100099

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

25430051101465 9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

25400051100088

10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

25470051102753 10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย

25180051100016

11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย

25380051100593 11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

25400051100246

12. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

25530051103672 12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

25520051102679

13. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

25530051103648 13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา

25470051100323

14. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

25420051100193

15. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

25460051100311

16. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา

25420051100204

17. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ–อเมริกันศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

25500051100574

18. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)

25570051101437

19. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน)
(หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศนีบตั รบัณฑิต
25470051100468

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจและการจัดการ

คณะ/หน่วยงาน

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

สถาบันภาษา

รหัส

ปริญญาเอก
หลักสูตร

25410051100629

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

25410051100203

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

รหัส

หลักสูตร

25550051104091

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศนีบตั รบัณฑิต
25370051100377

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

25410051100192

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน

25400051100112

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตรา
ภรณ์
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม

25480051100414
สายวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25470051100378

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25390051100504

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25470051102786

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)

25520051102815

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

25450051101985

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

25510051109439

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

25400051100213

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

25490051108684

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

25520051100644

3. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)

25520051102624

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25490051108695

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

25530051100173

4. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25410051100225

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

25510051109428

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

25330051100655

5. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

25400051100167

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

25510051108552

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

25570051101371

6. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

25400051100371

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

25520051107056 7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

25580051100551

7. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25360051100139

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
9.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

25470051100402

25590051101182

8. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

25400051100382
25380051100132

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

25430051101487

10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

25400051100404

11. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

25490051108706

11. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

25400051100393

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

25570051102438

12. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ)

25400051100415

13. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

25570051102449

13. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั แนวสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ)

25520051102635

14. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

25580051100955 14. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวสั ดุ

25560051100042

15. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

25570051101426

16. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

25570051101459

17. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและ
การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

25470051102797 9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะ/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
หลักสูตร

25570051102427

18. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทลั
(หลักสูตรนานาชาติ)

25570051101461

19. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั แนวสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ)

25400051100235

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

25400051100145

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

25450051102042

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

25470051100334

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

25510051108675

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม

25490051108908

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

25400051100134

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

25500051109899

3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม

25520051100666

3. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

25400051100123

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

25450051100308

4. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

25550051104304

4. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ

25400051100156

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

25450051100365

5. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

25450051100387

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25470051100356

6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

25570051100223

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

25330051100068

7. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

25550051104293

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร
การก่อสร้าง

25510051100699

8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการ
จัดการเชิงธุรกิจ

25540051103853

9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
25470051100389

รหัส

ปริญญาเอก

รหัส

9. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
25520051107157

10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ภาคภาษาอังกฤษ)

25490051108875

11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาคภาษาอังกฤษ)

25450051100321

12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาค
ภาษาอังกฤษ)

25450051100319

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาค
ภาษาอังกฤษ)

25450051100332

14. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาค
ภาษาอังกฤษ)

25560051101651

15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรร่วมกับ ม.ในต่างประเทศ (Nottingham + New South Wales)
25540051103818 16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน)
25480051109021

17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(สองสถาบัน)

25480051109032

18. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน)

หลักสูตร

10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

รหัส

หลักสูตร

สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะ/หน่วยงาน

สถาบันเทคโลยีนานาชาติสิรินธร

คณะสถาปัตยกรรมฯ

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

ปริญญาเอก

รหัส

หลักสูตร

รหัส

25390051100458

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)

25540051103774

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

25500051109585

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

25450051102356

19. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน)

25540051104549

20. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สอง
สถาบัน)

25450051100433

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และ
การสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

25450051100354

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบ
โซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

25440051100116

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

25500051100563

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)

25440051100138

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
นานาชาติ)

25510051102105

3. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)

25440051100149

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นานาชาติ)

25540051103864

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ)

25470051100345

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ)

25560051102731

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

25440051100127

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ)

25450051100297

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตร
นานาชาติ)

25490051100393

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ)

25470051100367

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) (งดรับ นศ.ตัง้ แต่ปี 2556)

25560051100031

10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

25500051100585

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

25520051107146

1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

25450051100444

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

25500051110079

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

25450051100466

3. การผังเมืองบัณฑิต

25490051100437

3. การผังเมืองมหาบัณฑิต

25470051100479

4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

25500051104589

4. สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

25450051100455

5. สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

25550051104978

5. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25550051103459

6. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25570051102146

6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการออกแบบธุรกิจและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

25570051102304

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ
เทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

25340051100025

1. แพทยศาสตรบัณฑิต

25500051109596

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตร

สายสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน

คณะสหเวชศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

รหัส

ปริญญาเอก
หลักสูตร

รหัส

หลักสูตร

25560051102843

2. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (เปิด 2557)

25510051100349

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

25510051100338

2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

25400051100178

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

25320051100677

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

25560051102764

3. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

25480051100469

4. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต

25570051102451

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

25500051109574

4. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว

25570051103957

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา

25470051103337

5. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

(หลักสูตรนานาชาติ)

25570051104036

6. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกาเนิดและอณูชีววิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ)

25490051108728

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25450051102018

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ)

25580051100134

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25580051101945

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)

25570051102462

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตร
นานาชาติ)

25390051100054

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

25440051100105

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

25520051102703

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด

25510051108653

2. เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

25530051101523

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย

25570051102056

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์

25570051101584

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

25570051102067

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (เปิด2558)

25570051101573

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

25390051100065

1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

25560051102753

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรนานาชาติ)

25580051102632

2. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

25570051102157

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

25450051102975

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

(หลักสูตรนานาชาติ)

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
(หลักสูตรต่อเนื่อง)
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

25390051100043

25490051100404

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

25510051102083

1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

25480051100458

2. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน

25480051100447

3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

25500051100552

1. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25520051100701

2. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

25580051102643

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

25590051100934

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

25570051102473

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตร
นานาชาติ)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะเภสัชศาสตร์

25560051100064

1. เภสัชศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

25570051100234

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการ
สังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

25570051101448

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก
(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะ/หน่วยงาน

ปริญญาตรี
รหัส

ปริญญาโท
หลักสูตร

2. แพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : หลักสูตรสีเขียว สกอ. ออกรหัสมาให้เพิ่มเติม
หลักสูตรสีเหลือง อยู่ระหว่างการออกรหัสหลักสูตรจาก สกอ.
หลักสูตรสีแดง ยังไม่แจ้งขอรหัส เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภาวิชาชีพ / ยังไม่เปิดสอน

รหัส

ปริญญาเอก
หลักสูตร

25560051103754

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บรู ณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ)

25570051101336

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส
25560051103765

หลักสูตร
2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการแพทย์บรู ณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ)

