สรุป หลักสูตรที่มีการเปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์

25480091102679
25490091108047
25480091103967
25520091103978
25460091103989

25460091103989
25570091102499
25480091103991
25510091107994
25520091104002
25520091104013

25520091104024
25520091104035
25450091100944
25450091100955
25450091100966
25450091100977
25450091100988
25450091100999
25450091100911
25500091109354
25600091100491
25450091101012

25540091103374
25540091103396
25540091103407
25540091103418
25540091103385

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสาหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสือ่ สาร (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
- วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
- วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
- วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (งดรับนิสติ เตรียมปิด)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
- วิชาเอกภาษาจีน
- วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
- วิชาเอกภาษาเกาหลี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- อาหารและโภชนาการ
- สิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม
- การกาหนดอาหารและโภชนบาบัด
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์

25490091104092
25570091101162
25600091100221

25500091104103
25500091104114
25520091104046
25450091102056

25530091102067
25620091100234
25500091108408

25470091104081
25520091100852
25550091103937

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- วิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเอกเดีย่ ว
- วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
- วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า
- วิชาเอกการประถมศึกษา
- วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
- วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
- วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
วิชาเอกคู่ กลุม่ วิชาเอกที่ 1
- วิชาเอกการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
- วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
- วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
- วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา
วิชาเอกคู่ กลุม่ วิชาเอกที่ 2
- วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสอื่ สารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
- วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
- วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง
- วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

26

27
28
29

30
31

32

33

รหัสหลักสูตร สกอ.
25520091100863

25520091104338
25520091104283
25520091104294
25530091102372

หน่วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
- วิชาเอกอนามัยสิง่ แวดล้อม
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

34

35
36
37
38
คณะวิศวกรรมศาสตร์

25430091100874
25430091100885
25410091100321
25420091100513
25490091111963
25410091100332
25510091100579
25530091102743
25570091102488
25610092200186
25620092200118

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสจู น์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คณะศิลปกรรมศาสตร์
25530091102078
25530091102089

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
- วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์
- วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
- วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ

51
52

25530091102091

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

53

25450091100922
25540091105139
25620091100231

25510091108016
25510091108027
25510091108005

- วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
- วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสือ่ สาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (หลักสูตร 2 ภาษา)
- วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
- วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

54
55
56
57

58
59
60

คณะแพทยศาสตร์
25500091108419
25450092201611

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)

61
62

รหัสหลักสูตร สกอ.

หน่วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์

25390091100249

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ
- วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)

63

64
คณะทันตแพทยศาสตร์

25380091104316
25610091100242

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)

65
66

คณะพยาบาลศาสตร์
25420091104305

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

67
คณะกายภาพบาบัด

25500091108421
25520091100841

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

68
69

25480091108057
25480091109069
25480091109069
25600091100715

วิทยาลัยนานาชาติเพือ่ ศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

70
71

25530091103474

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสือ่ สารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
- วิชาเอกการออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์และมัลติมิเดีย

72

- วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสือ่ สาร
25500091108443

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือ่ ดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
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25520091106869

- การผลิตภาพยนตร์และสือ่ ดิจิตอล
- การแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
- การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสือ่ ดิจิตอล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสือ่ สาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
- วิชาเอกการสือ่ สารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
- วิชาเอกการสือ่ สารเพื่อการท่องเที่ยว
- วิชาเอกการสือ่ สารเพื่อสุขภาพ
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
25520091100918
25540091101653
25490091108069
25580091101387
25290091100204
25530091100291

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสงั คม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
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รหัสหลักสูตร สกอ.

25540091101664
25620091100225
25550091102194
25550091102194
25550091102205
25550091102205
25500091109354
25620091100235
25490091108058
25520091104068

25520091104079
25580091101376

หน่วยงาน/หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและทรัพยากร
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิง่ ทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะบริหารธุรกิจเพือ่ สังคม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
รวมหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 91 หลักสูตร
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