2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มีคณะวิชาทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
คุณวุฒใิ นระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ปวส. ปวท. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือเทียบเท่า

มกธ. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะดุริยางคศาสตร์
1

ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการดนตรี

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางสหวิทยาการดนตรี

2

ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศาสตร์
ทางดุริยางคศิลป์

มี 2 วิชาเลือก คือ
1. มานุษยดุริงยางควิทยา
2. ดุริยางคศึกษา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มกธ. 2

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
มี 4 กลุ่มวิชา คือ
1. วิทยาการจัดการ
2. เครื่องกลการเกษตร
3. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
4. พลังงาน

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะนิเทศศาสตร์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการกีฬา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการกีฬา

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

5

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มกธ. 3

เดิมชื่อหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

ลาดับที่
2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาการบัญชี

หมายเหตุ
หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะรัฐศาสตร์
1

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มกธ. 4

เดิมชื่อปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ไม่ระบุสาขาวิชา)

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา

มกธ. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

ผลการรับรอง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มกธ. 6

หมายเหตุ

