2. มหาวิทยาลัยนครพนม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 ได้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม วิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
คุณวุฒใิ นระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีดังนี้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

มนพ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการตลาด

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบิน

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการกีฬา

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทั่วไป

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การบริหารการบิน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการบิน

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

8

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

มนพ. 2

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางการจัดการ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการประถมศึกษา

2

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

3

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัย

4

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ทางคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

6

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ

มนพ. 3

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 5 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

8

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีก่อสร้าง

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีก่อสร้าง

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการผลิต

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

มนพ. 4

ทางการบริหาร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

14

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

15

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางการพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

16

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

17

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางการบริหาร

18

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

19

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

20

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

มนพ. 5

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

ลาดับที่
21

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
การบริหารทั่วไป

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหารทั่วไป
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ

ทางการบริหาร

วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรมและภัตตาคาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและภัตตาคาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเกษตรศาสตร์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

มนพ. 6

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่
5

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มนพ. 7

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อประกาศนียบัตรครูเทคนิค (ปทส.)
สาขาวิชาไฟฟ้า พ.ศ. 2544
ของวิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรมอาชีวศึกษา

