
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

จ านวน 26 หลักสูตร 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

  
คณะแพทยศาสตร์ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   
  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563   
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. 2565   
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. 2565   
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่  

    พ.ศ.2563 
  
คณะวิทยาการจัดการ 

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2565  

  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2565  

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565   
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564  
   
คณะเกษตรศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
  
 
 



  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
    (ไม่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 แต่มีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

    (ไม่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 แต่มีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 
 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565   
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)   

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

    (ไม่รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 แต่มีนักศึกษาอยู่ในระบบ) 
2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  
  
 



หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสตูร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
  
ระดับปริญญาโท จ านวน  6 หลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2562 

  
คณะวิศกรรมศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
  
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
  
คณะเกษตรศาสตร์ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

  
 
 



 
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2565 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรที่เปิดสอนต่ ากวา่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2563 จ านวน 7 สาขาวิชา 
 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   

1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง 
4. สาขาวิชาการบัญชี 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่รับ นศ.ในปีการศึกษา 2565แต่มี นศ.อยู่ในระบบ) 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ 
1. สาขาวิชาช่างยนต์ 
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรที่เปิดสอนต่ ากวา่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 11 สาขาวิชา 
 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
2. สาขาวิชาไฟฟ้า 
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง 
4. สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
5. สาขาวิชาการบัญชี 
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่รับ นศ.ในปีการศึกษา 2565 แต่มี นศ.อยู่ในระบบ) 

 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  
 
 
 
 
 


