ข้อมูลจํานวนหลักสูตร/สาขาวิ ชาปัจจุบนั
มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ
ประจําปี การศึกษา 2559
เปิ ดสอนในหลักสูตร/สาขาวิ ชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต (วท.บ.)

สาขาวิ ชา
1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต (วศ.บ.) 1) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4) สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต
3. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิ ต (บช.บ.)
1) สาขาวิชาการตลาด
4. หลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิ ต (บธ.บ.)
2) สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
3) สาขาวิชาการเงิน
4) สาขาวิชาการจัดการ
5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8) สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
9) สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
10) สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ลั
11) สาขาวิชาความเป็นผูป้ ระกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
5. หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต (นศ.บ.)
2) สาขาวิชาวารสารศาสตร์
3) สาขาวิชาการโฆษณา
4) สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5) สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6) สาขาวิชาภาพยนตร์
7) สาขาวิชาการสื่อสารตรา
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ชื่อหลักสูตร
6. หลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต (น.บ.)
7. หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต (ศศ.บ.)

8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (ศ.บ.)
9. หลักสูตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต (ศป.บ.)

สาขาวิ ชา
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) สาขาวิชาภาษาไทย
3) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
4) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
5) สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและธุรกิจไมซ์
6) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
7) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
8) สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
9) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
10) สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
11) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2) สาขาวิชาทัศนศิลป์
3) สาขาวิชาการออกแบบแฟชันและสิ
่
ง่ ทอ
4) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

10. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต (สถ.บ.)
(หลักสูตร 5 ปี)
1) สาขาวิชาการออกแบบภายใน
11. หลักสูตรศิ ลปบัณฑิ ต (ศล.บ.)
1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมเี ดีย
12. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต (ทล.บ.)
(หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (บธ.ม.)

2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิ ต (กจ.ม.)
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1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3) สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1) สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
2) สาขาวิชาความเป็นผูป้ ระกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรการเป็ นเจ้าของธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (จธ.ม.)
1) สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
4. หลักสูตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต (นศ.ม.)
2) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต
3) สาขาวิชาการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
4) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจทิ ลั
5. หลักสูตรนิ ติศาสตรมหาบัณฑิ ต (น.ม.)
1) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและ
6. หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศศ.ม.)
การท่องเทีย่ ว
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
7. หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (วท.ม.)
2) สาขาวิชาการเงิน
8. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต (สถ.ม.) 1) สาขาวิชาสถาปตั ยกรรมภายใน
1) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
9. หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต (วศ.ม.)
(หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต (ปร.ด.)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต (ปร.ด.)
3. หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต (วศ.ด.)

รวมหลักสูตรทุกระดับ

1) สาขาวิชาการจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1) วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
65 หลักสูตร

