การกาหนดอักษรย่อในรหัสวิชาของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี / ประกาศนียบัตร / ปริญญาโท และปริญญาเอก (รหัสภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
AA(CT) บศ.(บฒ.) สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม
AC
บช. สาขาการบัญชี
AC
บช. สาขาการบัญชี
AD
ผฝ. สาขาผูช้ ่วยทันตแพทย์
AE
AE
AE
AH
AI
AIS
AM
AN
AN
AN
AP
AP
APS

วค.
วค.
วค.
สศ.
บณ.
คป.
ม.
ม.
ม.
สผ.
สผ.
อปศ.

สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขามานุษยวิทยา
สาขามานุษยวิทยา
สาขามานุษยวิทยา
สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา

คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรม
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ทันตแพทยศาสตร์
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หมายเหตุ
โครงการพิเศษ
ใช้รหัสเดียวกับหลักสูตรนานาชาติ (BBA)

วิชากลาง
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ

วิชากลาง

พส. 07

ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร
(ต่ากว่า ป.ตรี)
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาเอก
สหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาตรี - โท
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาโท
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาเอก
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาเอก
วิทยาลัยสหวิทยาการร่วมกับ
ปริญญาตรี
สถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
AR
สถ. สาขาสถาปัตยกรรม
AR
สถ. สาขาสถาปัตยกรรม
AS
อซ. กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
ASC
วป. สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
AT
ทก. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
AT
ทก. สาขาวิชาเกษตรยังยืน
AU
วน. สาขาวิศวกรรมยานยนต์
BA
บธ. สาขาบริหารธุรกิจ
BA
บธ. สาขาบริหารธุรกิจ(ปรด.)
BA
พบ. BC
ชค. สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BC
ชค. สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BEB
ทพป. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ
BFS
สาขาวิศวกรรมระบบสิงก่อสร้าง
BI
กธ. หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต
(บูรณาการ)
BI
กธ. หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณา
การ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
BM
ชว. สาขาชีวเวชศาสตร์
BM
ชว. สาขาชีวเวชศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
โครงการพิเศษ
วิชาศึกษาทัวไปส่วนที 2
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

โครงการพิเศษ

วิชาแกน

พันธุ์ใหม่61

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี - โท โครงการพิเศษ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปริญญาตรี - โท โครงการพิเศษ

สหเวชศาสตร์
สหเวชศาสตร์
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ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
BS
อษ. สาขาอังกฤษ - อเมริกันศึกษา
BT
ทช. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
BT
ทช. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
BTA
ทชก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
เกษตร
BU
พธ. สาขาพุทธศาสนศึกษา
CA
วบ. สาขาการบริหารสือสารมวลชน
CD
พช. สาขาพัฒนาชุมชน
CD
พช. สาขาพัฒนาชุมชน
CD
พช. สาขาพัฒนาชุมชน (ศูนย์พัทยา)
CDT
ทดส. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั แนวสร้างสรรค์
CDT
ทดส. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั แนวสร้างสรรค์
CE
วย. สาขาวิศวกรรมโยธา
CE
วย. สาขาวิศวกรรมโยธา
CE
วย. สาขาวิศวกรรมโยธา
CEP
รคน. สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
CES
CES
CF

วย.
ดค.

สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมโยธา
วิชาโทสาขาการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

คณะ
ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปศาสตร์
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ระดับ
หมายเหตุ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BAS) โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก (ปรับปรุง 63)
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท-เอก
(ควบ)
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษตรีควบโท
โครงการพิเศษตรีควบโท

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
วิชาโท

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
CH
จน. สาขาภาษาจีน
CH
จน. สาขาวัฒนธรรมจีนศึกษา
CHS***
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
คอ.
CI สาขาเคมีประยุกต์
CJ
ก. สาขาการบริหารงานยุติธรรม
CJ
ก. สาขาบริหารงานกระบวนการยุติธรรม
CL
ทค. สาขาการจัดการสิงแวดล้อม
CM
คม. สาขาเคมี
CM
คม. สาขาเคมี
CMB
พจช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิค

คณะ
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

CMC
CMD

พจจ.
พจต

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
สาขาวิชาตจวิทยา

ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

CMG
CMH
CMH
CMI

พจฒ.
พจก.
อมช.
พจบ.

วท.ม.สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ

ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
สาธารณสุขศาสตร์
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

CML
CMM

พจว. วท.ม.สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พจพ. วิชากลาง วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์

ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท-เอก
(ควบ)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท-เอก
(ควบ)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท-เอก
(ควบ)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ
ภาคภาษาอังกฤษ
โครงการพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
วิชาสาขาวิชาอนามัยชุมชน
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
CMN
พจก. การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

คณะ
ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ระดับ
ปริญญาตรี

CMO

พจม. ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ปริญญาตรี

CMT
CN
CP
CR

พจท.
วพ.
วจ.
ภอ.

ว.แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
สถาบันภาษา

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

CS
CS
CS
CSS***
CSI
CY
DA
DA
DB
DB
DBT
DE

วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก
สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
สาขาการจัดการการสือสารองค์กร
สาขาภาษาอังกฤษเพืออาชีพ/
สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพือการสือสารนานาชาติ
คพ. สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คพ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คพ. สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พคศ. สาขาวิชาการแพทย์คลินิกศัลยศาสตร์
ซว. สาขาเซลล์วิทยาทางการแพทย์
นศ. สาขานาฏยศาสตร์
นศ. วิชาโทสาขาวิชานาฏยศาสตร์ไทย
บด. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ดบ. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อธท. สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
วธ. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงงธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ปริญญาตรี
แพทยศาสตร์
ปริญญาโท
แพทยศาสตร์
ปริญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาเอก
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาเอก
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรี-โท
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี-โท
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หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรทวิภาษา โครงการพิเศษ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ
หลักสูตรวิชาโท
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ/ใหม่ 2564
ยังไม่เปิด
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาการละคอน
วิชาโท
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ ฉบับ 2556
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
DES***
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล
DI
พอ. สาขาการพัฒนางานอุตสาหกรรม
DM
ล. สาขาการละคอน
DMA
ทวป. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
DMB
ทวฐ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
การสอนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่างๆ
DMD
ทวว. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
DMG
ทวส. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
DMI
ทวร. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมรากเทียม
DMO
ทวจ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
DMP
ทวด. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมส่าหรับเด็ก
DMR
ทวบ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาทันตกรรมบูรณะและตกแต่ง
DMS
ทวศ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท

ทันตแพทยศาสตร์

ปริญญาโท
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หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ/ใหม่ 2562

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
DMT
ทวน. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
DPH
ทสธ. สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
DS
DS
DS
DSI
DT
DX
EB
EB
EC
EC
ECS
ED
EE
EE
EE
EES

ทด.
ทพ.
ทพ.
วข.
พป.
ดท.
อธ.
อธ.
ศ.
ศ.
ศษ.
ศ.
ศ.
-

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
สาขาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
สาขาวิชาการสือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่าหรับธุรกิจและการจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว.สหวิทยาการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
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ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
(ต่อเนือง)
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 6 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

โครงการพิเศษ พันธุ์ใหม่61

หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ (BE)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนานานาชาติ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
EG
อ. สาขาภาษาอังกฤษ
EG
EI
EI
EL
EL

อ.
อฟ.
อฟ.
สษ.
สษ.

EM
EM
EMM

กพ.
กพ.
วม.

EMS***

-

EN

อน.

EP
EPS
ER

รบ.
กผ.

ES
ES

วล.
วล.

สาขาวิชา

สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน /วิชาโทภาษาอังกฤษเพืออาชีพ
สาขาภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ/ สาขาภาษาอังกฤษ
เพืออาชีพ
สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิงแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิงแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
(เดิม สาขาการพัฒนางานอุตสาหกรรม)
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม
สาขาการบริหารการจัดการสาธารณะ ส่าหรับนักบริหาร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก่าลัง
วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการและ
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มผู้ประกอบการและการบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม

คณะ
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา

ระดับ
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
หลักสูตร ป.ตรี /วิชาโทภาษาอังกฤษเพือการ
สือสารสากล เพิมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี วิชาศึกษาทัวไป / วิชาโท
ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท ปรับปรุง 60

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
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หลักสูตรนานาชาติ
วิชาเอกอนามัยสิงแวดล้อม
วิชาสาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
ES
วล. สาขาการจัดการสิงแวดล้อม
ES
รายวิชาพื้นฐานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ES
รายวิชาพื้นฐานสาขาวิชาวิศวกรรมระบบห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
ET
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ET
วศ. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
EV
คส. สาขาวิศวกรรมเคมีและสิงแวดล้อม
EVS***
สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
FA
ศป.
FD
กอ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FD
กอ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FD
กอ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FIN
นอ. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
FIN
นอ. วท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหาร
FL
ภต. ภาษาต่างประเทศ
FM

บง.

FN
FP

กง.
รบ.

คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการเงิน
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ ส่าหรับนักบริหาร รัฐศาสตร์
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หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ
วิชาแกน

พันธุ์ใหม่61
พันธุ์ใหม่61

วิชาศึกษาทัวไป ส่วนที 2 ภาษาต่างประเทศ
อืนๆ
ปริญญาตรี - โท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
FR
ฝ. สาขาภาษาฝรังเศส
FS
ฝศ. สาขาฝรังเศสศึกษา
FSD
อบช. สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
FSS
นตว. สาขานิติวิทยาศาสตร์
FT
ฝป. สาขาการแปลภาษาฝรังเศส - ไทย
GA
อภ. ศิลปะการออกแบบภาพและผลิตภัณฑ์กระดาษ
GE
GEN

ภม.
-

สาขาภูมิศาสตร์
รายวิชาทีสอนออนไลน์ใน GENNEXT

GH
GHD
GI
GM
GMS/MTS
GP
GR
GS
GS
GT

สล.
ธป.
ธส.
รม.
ย.
ลศ.
ลศ.
ทส.

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพโลก)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สุขภาพโลก)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและผู้ประกอบการสากล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาการเมืองการปกครอง ส่าหรับนักบริหาร
สาขาภาษาเยอรมัน
สาขาวิชาโลกคดีศึกษา และการประกอบการสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยังยืน
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

คณะ
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา
กองบริหารงานวิชากร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หมายเหตุ

วิชาเอกออกแบบแฟชัน
โครงการพิเศษ
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
GTS***
GV
บอ. บัณฑิตอาสาสมัคร
GV
บอ. สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา
HC
จส. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
HIM
จวอ. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
HIM
จวอ. สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
HM
วร. สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
HM
วร. สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
HO
ทอ. สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
HP
สข. สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
HR

ทม.

HS
HS
HS
IA
IA

ป.
ป.
ป.
สน.
สน.

วิชาเอกการบริหารองค์การ การประกอบการและ
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาประวัติศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะ
ระดับ
หมายเหตุ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ปริญญาตรี วิชาทีเปิดสอนในสถาบัน
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปริญญาโท
วิทยาลัยนวัตกรรม
ปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรม

ปริญญาโท

แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ
ปริญญาตรี วิชาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิง
นวัตกรรม
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
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หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
IAC
วอจ. สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
IB
ธร. สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
IB
ธร. สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
IC
อถ. สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ICD
อถอ. สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ICT***
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ID
ออ. ศิลปะการออกแบบอุตสาหกรรม
IDD
IDS
IE
IE
IES***
IG
IM
INS
IO
IP
IR
IR

อนด.
อดศ.
วอ.
วอ.
สห.
อส.
นท.
ปก.
รป.
รป.

สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาอินเดียศึกษา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาสหวิทยาการ
สาขาการบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
สาขาระบบอุปกรณ์และการควบคุม
สาขานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะ
ศิลปศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาลัยสหวิทยาการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรนานาชาติ

กลุ่มวิชาเลือกในสาขาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์
ปริญญาตรี-โท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
IS
รส. สาขาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
IS
รส. สาขาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
ISC
อจ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ
IT
ขร. สาขาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
ITS
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
JA
ยธ. วิชาโทสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
JA
บย. สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม
JC
วส. สาขาวารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
JC
วส. สาขาสือสารมวลชน
JC
วส. สาขาสือสารมวลชน
JDBA
สาขาการบริหารธุรกิจ
JF
วภ. สาขาวิชาภาพยนตร์
JM
สาขาสือมวลชนศึกษา
JP
ญ. สาขาภาษาญีปุ่น
JP
ญ. สาขาญีปุ่นศึกษา
JP
ญ. สาขาญีปุ่นศึกษา
KO
กล. ภาษาเกาหลี
KS
กศ. วิชาโทเกาหลีศึกษา
LA
น. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA
น. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นิติศาสตร์
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
วารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สถาบันภาษา
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

13

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หมายเหตุ
โครงการพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ
ยังไม่เสนอสภา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
วิชาศึกษาทัวไป /ปิดวิชา
วิชาโทเกาหลีศึกษา
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
LA
น. สาขากฎหมายธุรกิจ
LA
น. สาขากฎหมายธุรกิจ
LA
น. สาขากฎหมายภาษี
LA
น. สาขากฎหมายมหาชน
LA
น. สาขากฎหมายมหาชน
LA
น. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
LA
น. สาขากฎหมายอาญา
LA
น. สาขากฎหมายเอกชน
LA
น. สาขานิติศาสตร์
LA
น. สาขานิติศาสตร์
LB
นธ. สาขากฎหมายธุรกิจ
LB
นธ. สาขากฎหมายธุรกิจ
LE
วฟ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
LE
วฟ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
LEB
ภอธ. สาขาวิชาการสือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
LIL
LG
LG
LG

วรบ.
ภ.
ภ.
ภ.

ศษ.ม.สาขาวิชาการเรียนรู้และการสอนแบบบูรณาการ
สาขาภาษาศาสตร์
สาขาภาษาศาสตร์เพือการสือสาร
สาขาภาษาศาสตร์

คณะ
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
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ระดับ
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หมายเหตุ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

อักษรย่อวิชาบังคับภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
ทวิภาษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
LM
บล. หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณา
การ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
LN
ภส. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
LO
ลจ. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง กลุ่มโลจิสติกส์
LP
กม. สาขากฎหมายมหาชน
LS
บ. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ /
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LS
บ. สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ /
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
LSE
วรศ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
LSE
วรศ. ศศ.บ. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
LSE
วรศ. ศศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
LSI
วรน. ศศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
LT
ว. สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
LT
ว. สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
LW
พร. วิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการ
LW
พร. สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
MA
ค. สาขาคณิตศาสตร์
MA
ค. สาขาคณิตศาสตร์
MAS***
-

คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ระดับ
หมายเหตุ
ปริญญาตรี - โท โครงการพิเศษ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตร์

ปริญญาโท

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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ใหม่58
ปรับปรุง60

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
MB
ศธ. สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
MCS***
สาขาวิชาเมคคราทรอนิกส์
MD
พศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
MD
พศ. แพทยศาสตร์
ME
วก. สาขาวิศวกรรมเครืองกล
ME
วก. สาขาวิศวกรรมเครืองกล
MES
สาขาวิศวกรรมเครืองกล
MF
สาขาการเงิน
MI
นว. Material Innovation and Technology
MK
กต. สาขาการตลาด
MK
กต. สาขาการตลาด
MK
กต. สาขาการตลาด
MM
บต. หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณา
การ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
MMA
คก. สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
MN
MPC
MR.
MS

มอ.
รมป.
วด.
พว.

คณะ
เศรษฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาการบริหารจัดการทางการเมืองและการเปลียนแปลง รัฐศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์
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ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 6 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี - โท

หมายเหตุ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรนานาชาติ
ใช้ร่วมกับ ป.ตรี 6 ปี

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ

ปริญญาตรี-โท โครงการพิเศษ
ปริญญาโท-เอก โครงการพิเศษ
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
MS
พว. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
MT
ทน. สาขาเทคนิคการแพทย์
MT
ทน. สาขาเทคนิคการแพทย์
MTS
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
MU
ด. ดุริยางคศาสตร์
MW
สพ. วิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
NP
ฟอ. สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
NS
พย. สาขาพยาบาลศาสตร์
NS
พย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
NS
พย. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว
NS
พย. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
NSI
พยน. สาขาพยาบาลศาสตร์

คณะ
แพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์
สหเวชศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศิลปกรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

OC

อช.

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

OE

ออ.

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิงแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตร์

OM

กก.

สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์

วิทยาศาสตร์

OM

บป.

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารการปฏิบัติการ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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ระดับ
หมายเหตุ
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี กลุ่มวิชาเลือกในสาขาการละคอน
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ ซ้่ากับ ป.ตรี วิชาเอก
บริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
อักษรภาษาอังกฤษซ้่ากับ ป.โท สาขาการ
จัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
PA
บว. สาขาวิชาชีพการบัญชี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
PB
สธ. สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
PB
สธ. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอนามัย
สิงแวดล้อม
PC
จป. สาขาจิตวิทยาการปรึกษา

PC
PC
PC
PC
PCD/PCE
PD
PD
PE

ฟ.
ฟ.
ฟ.
ฟ.
ปพส.
ปพ.
ปพ.
พท.

สาขาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
วิชาโทไทยศึกษา
สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศศ.ม.)
หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์

คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาธารณสุขศาสตร์

ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ
วิชาแกนร่วมทางสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี

วิชาชีพสาธารณสุข/วิชาเลือกเสรี

สาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาโท

วท.ม. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ศิลปศาสตร์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
งานกิจการนักศึกษา/
กองบริการการศึกษา

ปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
-อักษรย่อภาษาอังกฤษซ้่ากับ ป.ตรี
ป.โท สาขาฟิสิกส์/ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (เดิม)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อักษรย่อภาษาอังกฤษซ้่ากับ
ป.โท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา
คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี วิชาโท หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
PH
ปร. สาขาปรัชญา
PI
รร. สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ
PL
นส. สาขาเศรษฐรัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
PM

ภศ.

PMC

ภศบ.

PMS

ภศว.

PN
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

ผช.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.
ร.

คณะ
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์-รัฐศาสตร์

ระดับ
ปริญญาตรี
ตรีควบโท
ปริญญาโท

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

ปริญญาตรี

สาขาผูช้ ่วยพยาบาล
สาขาการบริหารรัฐกิจ
สาขาการบริหารรัฐกิจ (ส่าหรับผู้บริหาร)
สาขาการปกครอง
สาขาการปกครอง (ส่าหรับนักบริหาร)
สาขาการเมืองการปกครอง
สาขาการระหว่างประเทศ
สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต

พยาบาลศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
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หมายเหตุ
ภาคภาษาอังกฤษ
โครงการพิเศษ
วิชาบังคับในกลุ่มวิชาสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
รวมถึงวิชากลาง และวิชาบังคับเฉพาะสายวิชา
วิชาทีจัดการเรียนการสอนโดยสายวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ทีเป็นวิชาเลือกและ
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัตงิ านวิชาชีพในสายวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
วิชาทีจัดการเรียนการสอนโดยสายวิชาเภสัช
กรรมอุตสาหการ ทีเป็นวิชาเลือกและกลุ่มวิชา
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสายวิชาเภสัชกรรม
อุตสาหการ

ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
PO
ร. สาขาบริหารรัฐกิจ
PO
ร. สาขารัฐศาสตร์
PP
กภ. สาขากายภาพบ่าบัด
PP
กภ. สาขากายภาพบ่าบัด
PS
พล. พลานามัย

PT

วภก.
วภส.
จก.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
จิตรกรรม

PV
PY
PY
RB
RB
RD
RD
RE
RS
RT

ปอ.
จ.
จ.
ธอ.
ธอ.
พส.
พส.
ศน.
รซ.
ทย.

สาขาการประเมินราคาทรัพย์สนิ
สาขาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สถาปัตยกรรม เพือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิชาโทสาขาศาสนา
สาขาภาษารัสเซีย
เทคโนโลยีเพือการพัฒนาชนบท

PSC

คณะ

ระดับ
หมายเหตุ
รัฐศาสตร์
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
ปริญญาเอก
สหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี
สหเวชศาสตร์
ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี กลุ่มวิชาทีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอน
เภสัชศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
เภสัชศาสตร์
ปริญญาโท/เอก
ศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี กลุ่มวิชาเลือกในสาขาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศนียบัตร
ศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาตรี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาโท
ศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี วิชาโท ผนวกรวมกับสาขาวิชาปรัชญา
ศิลปศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
RT
ทย. สาขาเทคโนโลยีชนบท/สาขาวิชาเทคโนโลยีเพือ
การพัฒนายังยืน
RTM
รสภ. สาขาวิชารังสีเทคนิค
RU
รศ. สาขารัสเซียศึกษา
SA
สม.
SA
สม. สาขาการวิจัยทางสังคม
SA/SE
อศ. สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
SB
ชต. สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นก่าเนิด
SC
วท.
SC
วท. เทคโนโลยีสิงทอ
SCS
SD
SD
SED
SF
SI
SM
SN
SO

ศฬ.
ศฬ.
สศษ.
วซ.
สส.
ซอ.
วฬ.
สว.

สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
ศษ.ม. สาขาวิชาสะเต็มและดิจทิ ัลศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
สาขาวิชาเซลล์ต้นก่าเนิดและอณูชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย
สาขาสังคมวิทยา

คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับ
ปริญญาตรี

หมายเหตุ

สหเวชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท-เอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
วิชาศึกษาทัวไป
ปกติ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาทีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอน
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
ใหม่ 62 หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)
โครงการพิเศษ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ปริญญาตรี
สหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี
สหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ล่าปาง ปริญญาตรี
แพทยศาสตร์
ปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติ โครงการปกติ
สหเวชศาสตร์
ปริญญาตรี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปริญญาตรี
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ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
SO
สว. สาขาสังคมวิทยา
SP
สป. สาขาวิชาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา
SP
สป. สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
SPB
วสธ. สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยังยืน
SPD
นสพ. สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (ศศ.บ.)
SR
สก. สาขาสถิติและการบริหารการวิจัย
SS
บส. สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
ST
ส. สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
ST
ส. สาขาสถิติ
ST
ส. สาขาสถิตปิ ระยุกต์
ST
ส. สาขาสถิติ
SV
นบ. สาขานวัตกรรมการบริการ
SV
นบ. สาขานวัตกรรมการบริการ
SW
SW
SW
SW
SW
SW

สค.
สค.
สค.
สค.
สค.
สค.

สาขาการบริหารสังคม
สาขาสังคมสงเคราะห์
สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม
สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมส่วนภูมิภาค

คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท-เอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

หมายเหตุ
วิชาโท ผนวกรวมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศศ.บ. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ศูนย์ล่าปาง
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรวิชาโท

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย+หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
SW
สค. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
TA
ผท. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
TA
ผท. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
TA
ผท. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
TC
กส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
TCS***
สาขาวิศวกรรมการสือสาร
TD
อพ. ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์
TE
สอ. สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/
สาขาทางการสอนภาษาอังกฤษ
TE
สอ. สาขาทางการสอนภาษาอังกฤษ
TG
สท. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงทอ
TFD
อพภ. สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
TH
ท. สาขาภาษาไทย
TH
ท. สาขาภาษาไทย
THS
ทศ. ศศ.บ.สาขาวิชาไทยศึกษา
TM
บท. สาขาการบริหารเทคโนโลยี
TP
อป. สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย
TR
กค. สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
TS
ทส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ
TT
ทท. สาขาการบริหารเทคโนโลยี

คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ศิลปกรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม
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ระดับ
หมายเหตุ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาตรี กลุ่มวิชาเลือกในสาขาการละคอน
ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท

หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ (คาดว่าปิดหลักสูตร)
ฉบับ 2546

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สาขาวิชา
TTD
อบส. สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
TU
มธ. วิชาศึกษาทัวไป
TUX
มธก. บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ

คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ
วิชาเอกออกแบบสิงทอ
วิชาศึกษาทัวไป
โครงการพิเศษ (หลักสูตร online/
หลักสูตรใหม่)
UD
อบ. การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรี-โท โครงการพิเศษ
UP
ผม. สาขาการผังเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรี
UP
ผม. สาขาการผังเมือง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาโท โครงการพิเศษ
VSA
ทนศ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
ศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิชาเลือกทางทัศนศิลป์
VTE
วทย. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พันธุ์ใหม่61
WO
สผ. วิชาโทสวัสดิการผู้สงู อายุ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปริญญาตรี
WS
สต. สาขาสตรีศึกษา /สาขาวิชาเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
XM
บร. สาขาบริหารธุรกิจ (ส่าหรับผูบ้ ริหาร)
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาโท
XM
บร. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
*** ระบบจดทะเบียนแยกต่างหากจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Update 21 กันยายน 2563
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ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

