สรุ ป หลักสูตรที่มีการเปิ ดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2561
รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่ วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

1

25530091103957 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
25530091103968 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ การศึกษา (ปิ ดดําเนินการหลักสูตร)
25480091108485 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

2
3

25370091100361 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- วิชาเอกภาษาและวรรณคดี
- วิชาเอกการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
25430091101559 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (ปิ ดดําเนินการหลักสูตร)
25530091103979 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ปิ ดดําเนินการหลักสูตร)
25530091100324 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

4

25540091104195 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

5

25440091100831 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6

25570091105019 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

7

หลักสูตู รศิลปศาสตรดุษุ ฎฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ((หลักสูตู รใหม่)
คณะวิทยาศาสตร์
25550091104859 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

8
9

25550091104916 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

10

25550091104927 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
25550091104938 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์
25480091108687 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

11

25520091107422 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

14

25520091107433 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

15

25520091107444 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์

16

25530091100302 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

17

12
13

25530091100313 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอญ
ั มณีและเครื่องประดับ (ปิ ดหลักสูตร)
25480091108812 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

18

25480091108823 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

19

25490091109948 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์

20

25480091100082 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

21

25480091108834 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

22

25560091103883 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

23

25450091102169 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา

24

25450091102171 หลักั สูตรการศึกึ ษาดุษฎีบี ณ
ั ฑิติ สาขาวิชิ าวิทิ ยาศาสตร์์ ศกึ ษา

25

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่ วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

26

- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการจัดการ
25530091104071 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
25520091107455 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

27

25450091102158 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

28

25520091107466 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะพลศึกษา

29

25530091104352 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

30

25520091100817 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

31

25520091108186 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย

32

25520091108197 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย

33

25520091108175 หลักสูตู รศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

34

25520091107861 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

35

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

36

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

37

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

38

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจยั ทางการศึกษา

39

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนวแนะ

40

25540091104353 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการอุดมศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการอาชีวศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

41

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

42

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

43

หลักั สูตรการศึกึ ษาดุษฎีบี ณ
ั ฑิติ สาขาวิชิ าการวัดั ประเมิ
ป นิ และวิจิ ยั ทางการศึกึ ษา

44

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่ วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา

25540091104577 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการอุดมศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการอาชีวศึกษา
- วิชาเอกการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

45

25530091100278 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- วิชาเอกการประถมศึกษา
- วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สงั คมศาสตร์
- วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูู้ภาษาอังกฤษ
ฤ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
25530091100289 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- วิชาเอกการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
25530093204175 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาศักยภาพมนุษย์
- วิชาเอกการทดสอบและวัดผลการศึกษา
- วิชาเอกการทดสอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
- วิชาเอกการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้ คําปรึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา
- วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
หลักั สูตรการศึกึ ษามหาบัณ
ั ฑิติ สาขาวิชิ าการศึกึ ษาพิเิ ศษ

46

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่ วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และสถิติทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

25400091101174 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

47

25300091100328 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

48

25540091100101 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

49

25540091100112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

50

25570091101961 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

51

25540091100099 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

52

25570091101972 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
คณะศิลปกรรมศาสตร์

53

25360091100505 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

54

25490091110196 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตู รศิลปศาสตรดุษุ ฎฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจยั

55

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

56

25540091104566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
25490091110207 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

57

25560091103894 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
คณะแพทยศาสตร์

58

25460091102161 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

59

25500091110647 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

60

25460091102172 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

61

25460091102183 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

62

25460091102194 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา

63

25590091101906 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่)
คณะเภสัชศาสตร์

64

25520091100907 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
คณะทันตแพทยศาสตร์

65

25520091100896 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

66

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทัว่ ไปขันสู
้ ง
25510091100568 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทัว่ ไป
25570091102512 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาช่องปากและแม็กชีวโลเฟเชียล

67
68

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่ วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะกายภาพบําบัด

25520091100874 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

69

25520091100828 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะเศรษฐศาสตร์

70

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
25520091100839 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ

71
72

25530091100335 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
25540091104509 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร

73

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
25470091103387 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

74

25520091107578 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

75

25520091107589 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
บัณฑิตวิทยาลัย

76

25550091105096 หลักสูตู รศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกุ ต์

77

- วิชาเอกจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาการเรียนรู้
- วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
- วิชาเอกจิตวิทยาสุขภาพ
- วิชาเอกการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
25550091105107 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

78

- วิชาเอกจิตวิทยาการให้ คําปรึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาการเรียนรู้
- วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
25530091104363 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

79

25480091109058 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

80
81

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดตราสินค้ าสร้ างสรรค์ (หลักสูตรใหม่) (หลักสูตรสหวิทยาการ)
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
25580091103389 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออบแบบเพื่อธุรกิจ

82

25570091102501 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสุขภาพ
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
รวมหลักสูตรที่เปิ ดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ หมด 83 หลักสูตร

83

