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1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัยนานาชาติ   

มกท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี        



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอรเทนเมนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอรเทนเมนต  

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวนานาชาติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองเที่ยวนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

มกท. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี        



2. มหาวิทยาลัยเกริก



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร

2. มหาวิทยาลัยเกริก

มกร. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศิลปศาสตร 

มกร. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



          มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

3.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ. 8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี       



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการ

เดิมชื่อสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการบิน

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

มกบ. 9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี       



4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน



               มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย  คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

4.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชันและมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

 

คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

ม.ค.ต. 12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



5. มหาวิทยาลัยชินวัตร



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว. 14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี       



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มชว. 15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี       



6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย



               มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร   วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

6.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

  

   

มธบ. 17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี    



ลําดับที่ ชื่อปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

เดิมชื่อปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 8 แขนงวิชา คือ
1.การจัดการการตลาด
2.การจัดการ
3.การจัดการการเงิน
4.การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
5.การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
6.ธุรกิจดิจิทัล
7.การประกอบการเชิงบูรณาการ
8.ธุรกิจประกันภัย

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มธบ. 18 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี    



ลําดับที่ ชื่อปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ธุรกิจวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางธุรกิจวิศวกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร

มธบ. 19 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี    



7. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

7. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

มนชส. 21 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจนานาชาติ

หลักสูตรสองภาษา 
มี 2 แขนงวิชา คือ
1.บริหารธุรกิจระหวางประเทศ
2.บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มนชส. 22 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



8. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร  

8.  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)

มฟน. 24 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษามลายู

หลักสูตรนานาชาติ
มี 2 แขนงวิชา คือ
1.แขนงวิชาภาษามลายู 
2.แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร

มฟน. 25 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



9. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน



               มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (เดิมชื่อวิทยาลัยฟารอีสเทอรน )

ม.ฟ.อ. 27 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสอุตสาหกรรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเปนผูประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเปนผูประกอบการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม.ฟ.อ. 28 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



10. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ 

10.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น. 30 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการทองเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ภ.น. 31 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



11. มหาวิทยาลัยรังสิต



11.  มหาวิทยาลัยรังสิต
                          มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะการแพทยแผนตะวันออก  คณะศิลปศาสตร  คณะศิลปะและการออกแบบ  คณะเทคนิคการแพทย  

คณะเภสัชศาสตร

มรส. 33 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนตะวันออก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการแพทยแผนตะวันออก

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา

เดิมชื่อสาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

คณะศิลปศาสตร

คณะการแพทยแผนตะวันออก

มรส. 34 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศนศิลป
ทางมัณฑนศิลป

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ
ทางมัณฑนศิลป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร
ทางเภสัชศาสตร

เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร
ทางเภสัชศาสตร

รับผูจบเภสัชศาสตรบัณฑิต
เดิมชื่อปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปะและการออกแบบ

คณะเทคนิคการแพทย

คณะเภสัชศาสตร

มรส. 35 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



12. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร(ประเทศไทย)



12.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)
                มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  วิทยาลัยศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ม.ว.ท. 37 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางความสัมพันธระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.ว.ท. 38 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



13. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะเทคนิคการแพทย

13. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

มท. 40 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ทางเทคนิคการแพทย

คณะเทคนิคการแพทย

มท. 41 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม



               มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร  คณะวิทยาลัยการบินและคมนาคม

14.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป. 43 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต โฆษณาประชาสัมพันธยุคดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางสื่อสารมวลชน
ทางโฆษณาประชาสัมพันธยุคดิจิทัล

เดิมชื่อสาขาวิชาการโฆษณา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการความปลอดภัยการบิน สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความปลอดภัยการบิน

คณะนิเทศศาสตร

คณะวิทยาลัยการบินและคมนาคม

มศป. 44 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



15. มหาวิทยาลัยสยาม



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร

15.  มหาวิทยาลัยสยาม

มส. 46 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มส. 47 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



16. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

16.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ม.ฉ.ก. 49 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี   



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนภาษาจีน
ทางภาษาจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ม.ฉ.ก. 50 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี   



17. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ บัณฑิตวิทยาลัย

17.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

ม.อ.อ. 52 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

มี 3 แขนงวิชา คือ 
1.การจัดการ
2.การเงิน
3.การตลาด

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.อ.อ. 53 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี    



18. วิทยาลัยเชียงราย



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร

18.  วิทยาลัยเชียงราย

วชร. 55 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร มี 3 แขนงวิชา คือ
1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.กฎหมายกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร

วชร. 56 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



19. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

19.  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ซ.อ.บ. 58 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ซ.อ.บ. 59 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



20. วิทยาลัยทองสุข



               มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐประศาสนศาสตร

20. วิทยาลัยทองสุข

ว.ท. 61 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

มี 2แขนงวิชา
1.การบริหารการปกครอง
2.การจัดการทรัพยากรมนุษย

คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐประศาสนศาสตร

ว.ท. 62 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี      



21. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา



               มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

วจด. 64 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจอาหาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา
ทางเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทางไฟฟากําลัง

มี แขนงวิชา คือ 
1.เทคโนโลยีไฟฟาสําหรับระบบอาคารอัจฉริยะ
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3.เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วจด. 65 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



22. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

 วทต.67 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 วทต.68 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี 



23. วิทยาลัยนานาชาติเซนทเทเรซา



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศึกษาศาสตร

23. วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา

วนท. 70 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
มี 2 แขนงวิชา คือ 
1.วิชาเอกฟสิกส
2.วิชาเอกคณิตศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร

วนท. 71 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



24. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

24.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ. 73 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจกีฬา

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

ว.บ.อ. 74 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี 



25. วิทยาลัยสันตพล



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

25.  วิทยาลัยสันตพล

วสพ. 76 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

วสพ. 77 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



26. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

26.  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (เดิม สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน)

สจป. 79 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะบริหารธุรกิจ

สจป. 80 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



27. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

27.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

สทญ. 82 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดเชิงสรางสรรค สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
ทางการตลาดเชิงสรางสรรค

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจญี่ปุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจญี่ปุน

มี 9 แขนงวิชา คือ
1.การตลาด
2.การเงินและการลงทุน
3.บริหารธุรกิจทั่วไป
4.ภาษาญี่ปุน
5.การทองเที่ยว
6.ญี่ปุนศึกษาสมัยใหม
7.การโฆษณาและสื่อสารมวลชน
8.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9.อัจฉริยะทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

สทญ. 83 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



28. สถาบันอาศรมศิลป



               มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

28. สถาบันอาศรมศิลป

อ.ศ. 85 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

อ.ศ. 86 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันท่ี     


