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หนา

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีทั้งหมด 6 คณะวิชา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะการสร"างเจ"าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการท*องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร
ลําดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะการสร)างเจ)าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
1

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การเปนเจ"าของธุรกิจ

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร,
กลยุทธการสื่อสารและการคิดค"นสิ่งใหม*
สาขาวิชานิเทศศาสตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเปนเจ"าของธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

ทางกลยุทธการสื่อสารและการคิดค"นสิ่งใหม*

มกท. - 1

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว ลงวันที่

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

นิเทศศาสตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิติศาสตร,
1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไม*ระบุสาขาวิชาเอก

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร,และการจัดการการท.องเที่ยว
การจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจสายการบิน

2

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนเพื่อการท*องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพื่อการท*องเที่ยวและการโรงแรม

3

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว*างประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว*างประเทศ

4

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานิติศาสตร

มกท. - 2

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว ลงวันที่

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร,
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟ>า
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ>า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟ>า

มกท. - 3

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มีทั้งหมด 14 คณะวิชา คือ คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร และ
คณะสาธารณสุขศาสตร
ลําดับที่
1
2

1

1

2

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

คณะทันตแพทยศาสตร)
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
ทางทันตกรรมจัดฟ#น

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ทันตกรรมจัดฟ#น

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร)
นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ไม1ระบุสาขาวิชาเอก
นิติศาสตร

หมายเหตุ
หลักสูตร 6 ป
รับผู&สําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทางนวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
คณะนิติศาสตร)
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

มกธ. 1

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจการค&าสมัยใหม1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการค&าสมัยใหม1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหาธุรกิจ
คณะบัญชี

1

1

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การบัญชี

พยาบาลศาสตร

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ทางพยาบาลศาสตร

มกธ. 2

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
คณะรัฐศาสตร)
รัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

หมายเหตุ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
2

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมืองการปกครอง

3

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

4

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

มกธ. 3

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดับที่
1

1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร)เเละเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล&อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล&อม

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล&อม
คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

หมายเหตุ

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟBา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟBา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร)
วิศวกรรมซ1อมบํารุงรักษาอากาศยาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมซ1อมบํารุงรักษาอากาศยาน

มกธ. 4

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมศาสตร)
1

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การออกแบบทัศนศิลปC

สาขาวิชาวิจิตรศิลปCและประยุกตศิลปC
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบทัศนศิลปC
คณะศิลปศาสตร)

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

การท1องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการท1องเที่ยว
คณะศึกษาศาสตร)

1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดนตรีศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรีศึกษา
ทางดุริยางคศิลปC

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา
มกธ. 5

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดับที่
ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
6

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร)

1

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

มกธ. 6

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ลงวันที่

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน
มีทั้งหมด 9 คณะวิชา คือ คณะการบัญชี คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร
ลําดับที่

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

คณะการบัญชี
1

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
คณะนิติศาสตร

1

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชา

สาขาวิชานิติศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

1
2
3

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ไมระบุสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐศาสตร
ไมระบุสาขาวิชา
สาขาวิชารัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล-อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล-อม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล-อม

มจทอ. -

1

สํานักงาน. ก.พ. ที่ นร 1004/ว ลงวันที่

3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน
ลําดับที่
1

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
คณะรัฐศาสตร
รัฐศาสตร

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ

คณะศึกษาศาสตร
1

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

2

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

3

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

4

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

มจทอ. -

2

สํานักงาน. ก.พ. ที่ นร 1004/ว ลงวันที่

