31. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะดิจิทลั มีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมัลติมีเดียและดิจิทลั อาร์ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
สถาบันวิทยาการสารสนเทศ
คุณวุฒใิ นระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีดังนี้
1. อนุปริญญา หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 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

มศป. 1

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะดิจิทัลมีเดีย
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

แอนิเมชันและเกม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางแอนิเมชันและเกม

2

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบกราฟิก

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบกราฟิก

3

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

4

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

5

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ดิจิทลั อาร์ตส์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางดิจิทลั อาร์ตส์

6

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

วิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางวิชวลเอฟเฟกต์

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกมและแอนิเมชั่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

มศป. 2

วิทยาเขตชลบุรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาเขตชลบุรี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

โมบายเว็บแอพพลิเคชัน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางโมบายเว็บแอพพลิเคชัน

เดิมชื่อสาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มศป. 3

เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลาดับที่
9

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะนิตศิ าสตร์
1

อนุปริญญานิติศาสตร์

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางนิติศาสตร์

2

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
ทางนิติศาสตร์

3

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

4

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

5

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

6

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิติศาสตร์

มศป. 4

วิทยาเขตชลบุรี

วิทยาคารพญาไท

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
นิติรัฐกิจและการบริหาร

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางนิติรัฐกิจและการบริหาร

คณะนิเทศศาสตร์
1

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การโฆษณา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการโฆษณา

วิทยาเขตชลบุรี

2

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์

วิทยาเขตชลบุรี

3

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

วิทยาเขตชลบุรี
เดิมชื่อสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

4

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

เดิมชื่อสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

5

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การออกแบบสื่อดิจิทลั

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการออกแบบสื่อดิจิทลั

วิทยาเขตชลบุรี

6

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

การออกแบบสื่อสารออนไลน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์

เดิมชื่อสาขาวิชาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่

มศป. 5

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

7

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

วารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่

เดิมชื่อสาขาวิชาวารสารสนเทศ

8

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มี 3 กลุ่มวิชา คือ
1. การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. การสื่อสารสื่อดิจิทลั

คณะบริหารธุรกิจ
1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

3

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรนานาชาติ

4

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

5

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่

มศป. 6

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจกีฬาและการบันเทิง

7

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาเขตชลบุรี

8

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

วิทยาเขตชลบุรี
มี 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดการกลยุทธ์
3. การจัดการทั่วไป

9

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

วิทยาเขตชลบุรี

คณะบัญชี
1

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

มศป. 7

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
เพิ่มเติมผลการรับรอง ว 21/54
จากเดิมสาขาวิชาการบัญชี
เป็นสาขาวิชาการบัญชี ทางการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

2

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

3

ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

คณะมัลติมเี ดียและดิจิทัลอาร์ต
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เกมและแอนิเมชัน

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางเกมและแอนิเมชัน

มศป. 8

หมายเหตุ
วิทยาเขตชลบุรี
เพิ่มเติมผลการรับรอง ว 21/54
จากเดิมสาขาวิชาการบัญชี
เป็นสาขาวิชาการบัญชี ทางการบัญชี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีวศิ วกรรม

สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีวศิ วกรรม

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มศป. 9

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
มี 4 แขนงวิชา คือ
1. เทคโนโลยียานยนต์
2. เทคโนโลยีระบบอาคาร
3. เทคโนโลยีการบริหารงานก่อสร้าง
4. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มี 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. เทคโนโลยีพลังงาน
2. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เชิงบูรณาการ

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ
รับผู้จบ วศ.บ., คอ.บ.
มี 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. เทคโนโลยีพลังงาน
2. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เชิงบูรณาการ

คณะศิลปศาสตร์
1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการธุรกิจเรือสาราญ

มศป. 10

วิทยาเขตชลบุรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท่องเที่ยว

วิทยาเขตชลบุรี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

6

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ธุรกิจการบิน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการบิน

7

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

8

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาเขตชลบุรี

คณะเศรษฐศาสตร์
1

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารงานก่อสร้าง

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารงานก่อสร้าง

มศป. 11

วิทยาคารพญาไท

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะสารสนเทศศาสตร์

ผลการรับรอง

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

บัณฑิตวิทยาลัย
1

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

3

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มศป. 12

วิทยาเขตชลบุรี

วิทยาเขตชลบุรี
มี 3 กลุ่มวิชาเฉพาะ คือ
1. การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
3. การสื่อสารสื่อดิจิทลั

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มศป. 13

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่
7

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ผลการรับรอง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มศป. 14

หมายเหตุ
วิทยาเขตชลบุรี
มี 14 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. การตลาด
2. การเงินและการลงทุน
3. การจัดการองค์การสมัยใหม่
4. การจัดการวิศวกรรม
5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6. การประกันภัย
7. ผู้ประกอบการใหม่
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10. การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
11. ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
12. การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
13. ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
14. การภาษีอากร

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

10

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

13

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

14

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

มศป. 15

หมายเหตุ
วิทยาเขตชลบุรี

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการโรงแรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
หลักสูตรนานาชาติ
ทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ทางภาษาจีน

5

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สื่อและการสื่อสารการตลาด

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ทางสื่อและการสื่อสารการตลาด

หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
1

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

มศป. 16

มี 3 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. พลวัตและการจัดการองค์การ
2. การจัดการธุรกิจการบิน
3. การพัฒนาภาวะผู้นา

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

2

ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

มี 3 กลุ่มวิชา คือ
1. พลวัตและพลังชีวติ องค์การ
2. การจัดการการบิน
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาคารพญาไท
สาหรับนักบริหาร
เดิม บริหารธุรกิจ สาหรับนักบริหาร

4

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาเขตบางเขน

มศป. 17

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มศป. 18

หมายเหตุ
มี 14 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. การตลาด
2. การเงินและการธนาคาร
3. การจัดการองค์กร
4. การจัดการอุตสาหกรรม
5. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
6. การประกันภัย
7. ผู้ประกอบการใหม่
8. การบริหารการผลิตและบริการ
9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
10. การบริหารลอจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
11. การจัดการองค์กรสมัยใหม่
12. ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลาดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

8

ปริญญาการจัดการดุษฎีบณ
ั ฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

10

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ
วิทยาคารพญาไท

สถาบันวิทยาการสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

มี 2 กลุ่มวิชาเลือก คือ
1. สารสนเทศคอมพิวเตอร์
2. ฐานข้อมูลประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาเขตบางเขน

4

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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