หลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตรแลวทั้งหมด 97 หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
25470221102076
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
25470221102087
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
25480221104878
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
25530221103355
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย-างยั่งยืน
25560221102515
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
คณะนิติศาสตร
25520221105367
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
25400221101123
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
25430221101194
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
25430221101205
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
25450221102186
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา
25450221102895
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
25460221101131
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
25470221102043
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
25470221102054
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25470221102065
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ:น
25470221102458
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม
25480221105069
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
25480221105071
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท=องถิ่น
25480221105183
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
25480221105194
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
25490221105318
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
25520221105378
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
25520221105389
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
25560221102414
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
25570221101381
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
25580221101549
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
25480221105058
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
25480221106847
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
25490221105285
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
25490221105296
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
25550221103403
หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
25500221105321
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
25500221105332
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
25500221107751
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจยุติธรรม
25500221107762
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
25500221107773
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

รหัสหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ
25540223203157
25540223203157
คณะวิทยาศาสตร
25470221102469
25480221105082
25480221105093
25480221105104
25480221105115
25480221105126
25480221105137
25480221105148
25480221105159
25480221105161
25480221105172
25480221106836
25480221106858
25490221107478
25500221100123
25540221103176
25540223203181
25540223203181
25550221103392
25570221102022
คณะศิลปกรรมศาสตร
25480221105025
25480221105036
25480221105047
25510221105851
25560221102526
คณะศึกษาศาสตร
25410221100562
25410221100707
25460221101647
25460221101658
25470221102436
25470221102447
25470221103022
25480221106825
25480221108489
25480221110662

หลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตรแลวทั้งหมด 97 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟDสิกส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล=อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟDสิกส
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรหลักวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปE
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให=คําปรึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู=นําทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู=นําทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรที่มีรหัสหลักสูตรแลวทั้งหมด 97 หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
25490221105184
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25490221105195
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105206
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105217
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105228
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105239
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปH
25490221105241
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร - เคมี (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105252
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร - ฟDสิกส (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105263
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร - ชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105274
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปH)
25490221105307
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
25490221109201
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25490221109223
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปH)
25500221100112
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
25500221107749
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25500221110798
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
25560221102537
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
25570221102527
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการเสริมสร=างสันติสุขชายแดนใต=
25580221101538
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (5 ปH)
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
25430221101183
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
25490221105173
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
25490221107467
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
25500221105319
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
25590221100527
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค=าสมัยใหมรายงานโดย
งานบริหารหลักสูตร
ฝ0ายวิชาการ
สุทัศนีย 7302, รัชรี 7215 (พัทลุง)

