
รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1 / 2556  จ าแนกตามคณะ หลักสูตร  สาขาวิชา  และระดับการศึกษา รายงานเผยแพร่  5

ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษา
คณะครศุาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 65
สาขาวชิา คณิตศาสตร์ 123
สาขาวชิา พลศึกษา 99
สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ 198
สาขาวชิา ภาษาไทย 69
สาขาวชิา การศึกษาปฐมวยั 151
สาขาวชิา การศึกษา 1,060
สาขาวชิา วทิยาศาสตร์ทั่วไป 117

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา การวจิัยและพฒันาการศึกษา ปริญญาโท 41
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิา การวจิัยและพฒันาการศึกษา ปริญญาเอก 9
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การพฒันาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี 4

สาขาวชิา การพฒันาสังคม 259
สาขาวชิา ดนตรี 1
สาขาวชิา ดนตรีสากล 21
สาขาวชิา นาฏศิลปแ์ละการละคร 49
สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ 205
สาขาวชิา ภาษาอังกฤษธรุกิจบริการ 45
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 1
สาขาวชิา รัฐศาสตร์ 357
สาขาวชิา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป)์ 6
สาขาวชิา ศิลปกรรม 30
สาขาวชิา ศิลปะการแสดง 76
สาขาวชิา สารสนเทศศาสตร์ 27

คณะ / หน่วยงานเทยีบเทา่
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ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษาคณะ / หน่วยงานเทยีบเทา่
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 160
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 497
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 13
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี 125

สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 446
สาขาวชิา การบริหารการปกครองทอ้งถิ่น 199
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 427
สาขาวชิา ยุทธศาสตร์การพฒันาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 68

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท 74
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ 88

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก 63
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 80

สาขาวชิา ชีววทิยา 125
สาขาวชิา ฟสิิกส์ 24
สาขาวชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ 233
สาขาวชิา วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 131
สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 48
สาขาวชิา สาธารณสุขชุมชน 169
สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์ 207
สาขาวชิา เคมี 77
สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ 57

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา วทิยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท 38
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี 4 ปี 56
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ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษาคณะ / หน่วยงานเทยีบเทา่
สาขาวชิา นิเทศศาสตร์ 1

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิา การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 342
สาขาวชิา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 61
สาขาวชิา การจัดการทั่วไป 5
สาขาวชิา การตลาด 85
สาขาวชิา คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 108
สาขาวชิา การบริหารธรุกิจ 346

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิา การบญัชี ปริญญาตรี 4 ปี 543
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา การจัดการทั่วไป ปริญญาโท 32
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 87
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 24

สาขาวชิา การประชาสัมพนัธ์ 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา ออกแบบผลิตภณัอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 20
สาขาวชิา เกษตรศาสตร์ 149
สาขาวชิา เกษตรศาสตร์ แขนงวชิาพชืศาสตร์ 64

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิา ออกแบบผลิตภณัอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 12
สาขาวชิา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 675

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา วศิวกรรมการผลิต ปริญญาตรี 4 ปี 23
สาขาวชิา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 36

รวมทั้งหมด 9,078


