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1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



1.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต�  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  คณะบริหารธุรกิจ     

คณะมนุษยศาสตร�และการจัดการการท(องเท่ียว  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติจีน

มกท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางสื่อดิจิทัล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกมและสื่อเชิงโต5ตอบ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเกมและสื่อเชิงโต5ตอบ

ทางคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

ทางการตลาดดิจิทัล

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การวางแผนการเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการวางแผนการเงินและการลงทุน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

มี 2  กลุ(มวิชา คือ

1. การจัดการธุรกิจสมัยใหม( 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย�

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และโซ(อุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และโซ(อุปทาน

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต*

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

มกท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

     และการท(องเท่ียว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

     และการท(องเท่ียว

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดงและงานพิธีกร สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางศิลปะการแสดงและงานพิธีการ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร�และโทรทัศน� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางภาพยนตร�และโทรทัศน�

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตภาพยนตร�และรายการโทรทัศน� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการผลิตภาพยนตร�และรายการโทรทัศน�

หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติจีน

คณะมนุษยศาสตร*และการจัดการการท.องเท่ียว 

บัณฑิตวิทยาลัย

มกท. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�

2.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มกธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางวิทยาศาสตร�การกีฬา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมสํารวจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิศวกรรมศาสตร(

คณะศิลปศาสตร(

มกธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (เดิมช่ือ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ)

มกส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เดิมชื่อ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี

มกส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



4. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร%น



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย

4.  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร�น (เดิมวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มจทอ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร-ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร-

ทางคอมพิวเตอร-ธุรกิจ

เร่ิมใช0ป1การศึกษา 2556

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม7ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร- เดิมชื่อ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

มจทอ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



5. มหาวิทยาลัยเกริก



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร� และโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร�

5. มหาวิทยาลัยเกริก

มกร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การส2งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการส2งเสริมสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร& และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร&

มกร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



6. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



          มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�  คณะสถาป#ตยกรรมศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

6.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุ โทรทัศน� และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางวิทยุ โทรทัศน� และสื่อดิจิทัล

เดิมชื่อ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน� 

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สื่อสังคมออนไลน�และสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางสื่อสังคมออนไลน�และสารสนเทศดิจิทัล

เดิมชื่อ สาขาวิชาวารสารศาสตร�และสื่อใหม6 

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการเป8นผู;ประกอบการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

ทางการจัดการการเป8นผู;ประกอบการ

หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อ สาขาวิชาการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะนิเทศศาสตร(

คณะบริหารธุรกิจ

มกบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม6 สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม6

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป? สาขาวิชาวิจิตรศิลป?และประยุกต�ศิลป?

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบนิเทศศิลป?

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การภาพยนตร�และสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการภาพยนตร�และสื่อดิจิทัล

เดิมชื่อ สาขาวิชาการภาพยนตร�-วีดีทัศน�

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 4 กลุ6มวิชา

1. การจัดการ  

2. การจัดการโลจิสติกส�และโซ6อุปทาน

3. การตลาด  

4. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

คณะศิลปศาสตร(

คณะสถาป,ตยกรรมศาสตร(

บัณฑิตวิทยาลัย

มกบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางการจัดการ

ทางการจัดการงานวิศวกรรม

มี 3 กลุ6มวิชา   

1. การจัดการโลจิสติกส� 

2. การจัดการพลังงาน 

3. การจัดการสิ่งแวดล;อมและความปลอดภัย 

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

     และการท6องเท่ียว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

     และการท6องเท่ียว

มกบ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร!

7.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561        



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน  สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศาสตร! สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางคริสตศาสนศาสตร!

เดิมชื่อ สาขาวิชาเทววิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร(

ม.ค.ต. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561        



8. มหาวิทยาลัยเจ-าพระยา



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

8.  มหาวิทยาลัยเจ�าพระยา

มจพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม5ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร+

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มจพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค�การ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหารการพัฒนาองค�การ

มจพ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



9. มหาวิทยาลัยชินวัตร



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  คณะศิลปศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร 

9.  มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล5อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางวิทยาศาสตร สิ่งแวดล5อม

ทางอาชีวอนามัย

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล5อม

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร

มี 4 กลุ8มวิชา 

1. การบริหารสถานีโทรทัศน ดิจิทัล 

2. วารสารสารสนเทศแบบคอนเวอร เจนซ  

3. การตลาดสื่อและการสร5างแบรนด ธุรกิจ 

4. การสื่อสารธุรกิจนานาชาติ

คณะการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะศิลปศาสตร(

มชว. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางสาธารณสุขชุมชน

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม8ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มี 3 กลุ8มวิชา คือ 

1. การจัดการระบบสุขภาพ 

2. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล5อมและอาชีวอนามัย 

3. การจัดการสุขภาพผู5สูงอายุ 

คณะสาธารณสุขศาสตร(

มชว. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



10. มหาวิทยาลัยเซนต%จอห%น



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  

10.  มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น

มซจ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะนิเทศศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร�

มซจ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



11. มหาวิทยาลัยตาป3



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�

11.  มหาวิทยาลัยตาป� (เดิมช่ือ วิทยาลัยตาป�)

มตป. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

คณะศิลปศาสตร)

มตป. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิศวกรรมศาสตร#

12.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มทม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส# สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส#

เดิมชื่อ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร#ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร#

ทางคอมพิวเตอร#ธุรกิจ

เดิมชื่อ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร#

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครือข2ายและความมั่นคงปลอดภัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร#

ทางคอมพิวเตอร#

ทางวิศวกรรมเครือข2ายและความมั่นคงปลอดภัย

เดิมชื่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข2ายและอินเทอร#เน็ต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครือข2ายและความมั่นคง

     ปลอดภัยสารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร#

ทางคอมพิวเตอร#

ทางวิศวกรรมเครือข2ายและความมั่นคง

     ปลอดภัยสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

     สําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางคอมพิวเตอร#

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

     สําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

เดิมชื่อ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ;า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมไฟฟ;า

มี 4 กลุ2มวิชา

1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส# 

2. วิศวกรรมระบบวัดคุม

3. วิศวกรรมโทรคมนาคม

4. วิศวกรรมไฟฟ;ากําลัง

คณะวิศวกรรมศาสตร+

มทม. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ;า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมไฟฟ;า

มี 7 กลุ2มวิชา

1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส#  

2. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร#  

4. วิศวกรรมไฟฟ;ากําลัง  

5. วิศวกรรมดาวเทียม  

6. วิศวกรรมระบบวัดคุม  

7. วิศวกรรมระบบสมองกลฝ>งตัว

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมโยธา

มี 6 กลุ2มวิชา

1. วิศวกรรมโครงสร?าง 

2. วิศวกรรมแหล2งนํ้าและการจัดการแบบบูรณาการ 

3. วิศวกรรมการก2อสร?างและการจัดการ 

4. วิศวกรรมสิ่งแวดล?อมและการจัดการ 

5. วิศวกรรมปฐพี 

6. วิศวกรรมขนส2ง

มทม. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ;า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร#

ทางวิศวกรรมไฟฟ;า

มี 4 กลุ2มวิชา

1. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส#  

2. วิศวกรรมโทรคมนาคม  

3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร#  

4. วิศวกรรมไฟฟ;ากําลัง

มทม. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



13. มหาวิทยาลัยธนบุรี



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

13.  มหาวิทยาลัยธนบุรี (เดิมวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี )

มธร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

เดิมชื่อ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี

มธร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



14. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย%



               มีคณะวิชาท้ังหมด  17  คณะ  คือ  คณะการบัญชี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร!  คณะรัฐประศาสนศาสตร!  คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาลัยการพัฒนาและฝ)กอบรมด*านการบิน คณะวิทยาลัยการแพทย!บูรณาการ  คณะวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน! แอนด! เอ็นเตอร!เทนเมนต!เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร!ประยุกต! คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร!  คณะศิลปศาสตร! คณะเศรษฐศาสตร!  วิทยาลัยครุศาสตร!  วิทยาลัยนานาชาติ  

วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร!และนิเทศศาสตร!  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

14.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

  

   

มธบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี มี 5 กลุ=มวิชา

1. แผนวิชาชีพทางด*านการบัญชีการเงิน        

2. แผนวิชาชีพทางด*านการตรวจสอบ

3. แผนวิชาชีพทางด*านภาษีอากร

4. แผนวิชาชีพทางด*านระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

5. แผนวิชาชีพทางด*านการบัญชีบริหาร

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี มี 6 กลุ=มวิชา

1. การปฏิบัติงานเชิงเทคนิคในวิชาชีพบัญชี

2. การบัญชีการเงิน

3. บัญชีภาษีอากร

4. การวางระบบและเทคโนโลยีการบัญชี

5. การตรวจสอบและควบคุมภายใน

6. การบัญชีบริหาร

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

คณะการบัญชี

มธบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร!

ทางคอมพิวเตอร!

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบเชิงโต*ตอบและการพัฒนาเกม สาขาวิชาวิจิตรศิลปDและประยุกต!ศิลปD

ทางการออกแบบเชิงโต*ตอบและการพัฒนาเกม

เดิมช่ือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร! สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร!

ทางคอมพิวเตอร!

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร!

เดิมช่ือ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเว็บและการพัฒนา

     แอปพลิเคชันบนอุปกรณ!พกพา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร!

ทางคอมพิวเตอร!

ทางวิศวกรรมเว็บและการพัฒนา

     แอปพลิเคชันบนอุปกรณ!พกพา

เดิมช่ือ สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มธบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร!

ทางการสื่อสารมวลชน

ทางการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ

เดิ่มช่ือ สาขาวิชาวารสารศาสตร!

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร!

ทางการสื่อสารการตลาด

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร!

เดิมช่ือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร! 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส! สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส!

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน

หลักสูตรสองภาษา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร�

คณะวิทยาการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร�

คณะวิทยาลัยการพัฒนาและฝ0กอบรมด1านการบิน

มธบ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร!

ทางการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบดิจิทัลเชิงสร*างสรรค! สาขาวิชาวิจิตรศิลปDและประยุกต!ศิลปD

ทางการออกแบบดิจิทัลเชิงสร*างสรรค!

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บูรณาการสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร!

ทางบูรณาการสุขภาพและความงาม

มี 2 กลุ=มวิชา คือ

1. เทคโนโลยีสุขภาพ  

2. เทคโนโลยีความงาม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย!บูรณาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร!

ทางการแพทย!บูรณาการ

คณะวิทยาลัยการแพทย�บูรณาการ

คณะวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน� แอนด� เอ็นเตอร�เทนเมนต�เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร�ประยุกต�

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

มธบ. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร!

ทางคอมพิวเตอร!

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการทางวิศวกรรม

รับผู*เข*าศึกษาหลายพ้ืนฐาน 

มี 4 กลุ=มวิชา คือ

1. การจัดการผลิตและเทคโนโลยี

2. การจัดการโลจิสติกส!และโซ=อุปทาน

3. การจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน

4. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

เดิมช่ือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารเศรษฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร!

ทางการสื่อสารเศรษฐกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปศาสตร�

คณะเศรษฐศาสตร�

มธบ. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร!

ทางเศรษฐกิจดิจิทัล

1 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร!

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมช่ือ สาขาวิชาธุรกิจระหว=างประเทศ

มี 2 กลุ=มวิชา คือ  

1. ธุรกิจระหว=างประเทศ 

2. การจัดการการท=องเท่ียว 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน! สาขาวิชานิเทศศาสตร!

ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน!

หลักสูตรภาษาจีน 

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

ทางรัฐประศาสนศาสตร!

หลักสูตรภาษาจีน 

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร�และนิเทศศาสตร�

วิทยาลัยครุศาสตร�

มธบ. 7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



ลําดับท่ี ช่ือปริญญาประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

ทางการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน

เดิมช่ือ สาขาวิชาการเงิน 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการและการเปHนผู*ประกอบการดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการและการเปHนผู*ประกอบการดิจิทัล

เดิมช่ือ สาขาวิชาการจัดการ 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย! สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย!

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว=างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว=างประเทศ

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห!ข*อมูลธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร!

ทางการวิเคราะห!ข*อมูลธุรกิจ

เดิมช่ือ สาขาวิชา ไม=ระบุสาขาวิชาเอก 

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไม=ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

มธบ. 8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561   



15. มหาวิทยาลัยนอร%ทกรุงเทพ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�

15.  มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ (เดิมช่ือวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ)

มนก. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไม5ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารมวลชน

ทางนิเทศศาสตร�

เดิมชื่อ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  

- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ� 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มี 2 กลุ5มวิชา คือ  

1. วิทยุ-โทรทัศน� และสื่อดิจิตอล 

2. การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม5

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม5ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

มี 2 กลุ5มวิชา คือ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ มี 2 กลุ5มวิชา คือ 

1. การจัดการ 

2. การเงิน

มนก. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร� สาขาวิชานิติศาสตร�

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป<

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและวิทยาศาสตร�การกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางพลศึกษา

ทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร�การกีฬา

หลักสูตร 5 ป<

คณะศึกษาศาสตร�

คณะรัฐศาสตร�

มนก. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



16. มหาวิทยาลัยนอร%ท-เชียงใหม6



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะสังคมศาสตร�และศิลปศาสตร�

16.  มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม� (เดิมวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม�)

มนช. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

ทางภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ร2วมมือกับ Honghe University และ Guizhou 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ไดFรับปริญญาเดียว คือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะสังคมศาสตร�และศิลปศาสตร�

มนช. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



17. มหาวิทยาลัยเนช่ัน



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ

17.  มหาวิทยาลัยเนช่ัน (เดิมมหาวิทยาลัยโยนก)

ม. เนชั่น 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร/ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร/

ทางคอมพิวเตอร/ธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เดิมชื่อ  สาขาวิชาการตลาด 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

ม. เนชั่น 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



18. มหาวิทยาลัยปทุมธานี



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�และศึกษาศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�และสิ่งแวดล#อม

18.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ม.ป.ท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท1องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท1องเท่ียวและการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป7

1 ปริญญาการแพทย�แผนไทยบัณฑิต การแพทย�แผนไทย สาขาวิชาการแพทย�แผนไทย

ทางการแพทย�แผนไทย

คณะศิลปศาสตร(และศึกษาศาสตร(

คณะสาธารณสุขศาสตร(และส่ิงแวดล,อม

ม.ป.ท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



19. มหาวิทยาลัยพายัพ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  วิทยาลัยนานาชาติ

19.  มหาวิทยาลัยพายัพ

มพย. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสร,างสันติภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร0และพฤติกรรมศาสตร0

ทางการสร,างสันติภาพ

หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติ

มพย. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



20. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะศิลปศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร 

20.  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (วิทยาลัยพิษณุโลก)

มพล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

ทางการบัญชี

2 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท/องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท/องเท่ียว

เดิมชื่อ สาขาวิชาการท/องเท่ียวและการโรงแรม 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เดิมชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล7อมและอาชีวอนามัย 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะศิลปศาสตร.

คณะสาธารณสุขศาสตร.

มพล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



21. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�และสังคมศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�  คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร�

21.  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  (เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)

ม.ฟ.น. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

ทางการบริหาร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร�การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

ทางเศรษฐศาสตร�การเงินและการธนาคาร

เดิมชื่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

ทางเศรษฐศาสตร�การเงินและการธนาคาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอาหรับและวรรณคดี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอาหรับ

ทางภาษาอาหรับและวรรณคดี

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาและวรรณคดีอาหรับ

ทางภาษาอาหรับ

เดิมชื่อ สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนอิสลามศึกษา

หลักสูตร 5 ป6

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป6

คณะศิลปศาสตร+และสังคมศาสตร+

คณะศึกษาศาสตร+

ม.ฟ.น. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนเคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนเคมี

ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป6

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษามลายู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษามลายู

ทางภาษามลายู

หลักสูตร 5 ป6

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุศูลุดดีน สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางการศาสนา

ทางศาสนาอิสลาม

ทางหลักการศาสนาอิสลาม

ทางอุศูลุดดีน

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางอิสลามศึกษา

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร+

ม.ฟ.น. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561      



22. มหาวิทยาลัยฟาร%อีสเทอร%น



               มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารรัฐกิจ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

22.  มหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น (เดิมช่ือวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น )

ม.ฟ.อ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม7ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

เดิมชื่อ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการประถมศึกษา

หลักสูตร 5 ป:

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารรัฐกิจ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร�

ม.ฟ.อ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไม7ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ฟ.อ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



23. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

23.  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางการจัดการงานวิศวกรรม

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร� สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป8

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร+

คณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.ภ.น. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



24. มหาวิทยาลัยรังสิต



และการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

24.  มหาวิทยาลัยรังสิต

                          มีคณะวิชาท้ังหมด  23  คณะ  คือ  คณะการแพทย"แผนตะวันออก  คณะทันตแพทยศาสตร"  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร คณะนิติศาสตร"  คณะนิเทศศาสตร"   คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร"  คณะเภสัชศาสตร"  คณะวิศวกรรมศาสตร"  คณะเศรษฐศาสตร"

คณะรังสีเทคนิค   คณะรัฐศาสตร"   วิทยาลัยการท+องเท่ียวและการบริการ  วิทยาลัยการแพทย"แผนตะวันออก  วิทยาลัยดนตรี  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร - 

เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร  วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยรัฐกิจ  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร" สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย"  สถาบันอาชญาวิทยา -

มรส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย"แผนตะวันออก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางการแพทย"แผนตะวันออก

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย"แผนตะวันออก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางการแพทย"แผนตะวันออก

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร" หลักสูตรทวิภาษา

1 ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสังคม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร"

ทางเทคโนโลยีสื่อสังคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร"

ทางคอมพิวเตอร"

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะการแพทย)แผนตะวันออก

มรส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร" หลักสูตร ระบบศึกษาทางไกลทางอินเทอร"เน็ต 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร"ดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร"

ทางวารสารศาสตร"ดิจิทัล

ทางสื่อสารมวลชน

เดิมช่ือ สาขาวิชาวารสารศาสตร" 

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร"

     และโทรทัศน"

สาขาวิชานิเทศศาสตร"

ทางการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร"

     และโทรทัศน"

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร"

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร"

1 ประกาศนียบัตรผู>ช+วยพยาบาล ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางผู>ช+วยพยาบาล

หลักสูตร 1 ป?

คณะนิเทศศาสตร)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะนิติศาสตร)

มรส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร" สาขาวิชาเภสัชศาสตร"

ทางเภสัชศาสตร"

เดิม ไม+ระบุสาขาวิชาเอก

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร"

ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร"

ทางเศรษฐศาสตร"ดิจิทัล

เดิมช่ือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร"ประยุกต" 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร"การแพทย"

ทางรังสีเทคนิค

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร" มี 3 กลุ+มวิชา

1. กลุ+มวิชาการเมืองการปกครอง 

2. กล+มวิชารัฐประศาสนศาสตร" 

3. กลุ+มวิชาความสัมพันธ"ระหว+างประเทศ

คณะรังสีเทคนิค

คณะรัฐศาสตร)

คณะเภสัชศาสตร)

คณะวิศวกรรมศาสตร)

คณะเศรษฐศาสตร)

มรส. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท+องเท่ียวและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท+องเท่ียวและการบริการ

เดิมช่ือ สาขาวิชาการจัดการการท+องเท่ียว 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทย"แผนตะวันออก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร"

ทางการแพทย"แผนตะวันออก

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การผลิตดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร"

ทางการผลิตดนตรี

ทางดนตรี

ทางดุริยางคศิลปA

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร" มี 4 กลุ+มวิชา

1. กลุ+มวิชาการประพันธ"เพลง

2. กลุ+มวิชาการแสดงดนตรีและการสอน

3. กลุ+มวิชาทฤษฎีดนตรี

4. กลุ+มวิชาดนตรีแจCสศึกษา

วิทยาลัยการท0องเท่ียวและการบริการ

วิทยาลัยการแพทย)แผนตะวันออก

วิทยาลัยดนตรี

มรส. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร"

ทางการอาหาร

ทางเทคโนโลยีอาหาร

ทางวิทยาศาสตร"การอาหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มี 2 กลุ+มวิชา 

1. การเงินและการลงทุน 

2. การจัดการธุรกิจระหว+างประเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

มี 5 กลุ+มวิชา

1. การจัดการธุรกิจ 

2. ธุรกิจผ+านอิเล็กทรอนิกส" 

3. การตลาด 

4. การเงินและการลงทุน 

5. การจัดการโลจิสติกส" 

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร

วิทยาลัยนานาชาติจีน

มรส. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม+ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร"

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีระบบราง สาขาวิชาวิทยาศาสตร"ประยุกต"

ทางเทคโนโลยีระบบราง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร"

ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย" สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร"

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย"

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางการบริหาร

ทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เดิมช่ือ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร"และพฤติกรรมศาสตร"

ทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร)

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย)

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ

วิทยาลัยรัฐกิจ

มรส. 7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561    



25. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต



               มีคณะวิชาท้ังหมด  7  คณะ  คือ   คณะวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

25.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คณะศิลปกรรมศาสตร� คณะศึกษาศาสตร�  คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโรงแรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการท5องเท่ียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการท5องเท่ียว

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแต5งภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป8และประยุกต�ศิลป8

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบตกแต5งภายใน

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป;

คณะศึกษาศาสตร*

 คณะวิทยาศาสตร*เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร*

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร*

มรบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน�

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และโซ5อุปทาน  สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และโซ5อุปทาน

เดิมชื่อ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

โลจิสติกส�และโซ5อุปทาน 

คณะสังคมศาสตร*และมนุษยศาสตร*

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561



26. มหาวิทยาลัยราชธานี



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะศึกษาศาสตร�

26.  มหาวิทยาลัยราชธานี

มรธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผู.ช/วยพยาบาล ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู.ช/วยพยาบาล

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตร 5 ป7

คณะพยาบาลศาสตร)

คณะศึกษาศาสตร)

มรธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



27. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ%



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ

27.  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ�  (เดิมช่ือ วิทยาลัยราชพฤกษ�)

มรพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร� สาขาวิชานิติศาสตร�

ทางนิติศาสตร�

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมท.องเท่ียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางอุตสาหกรรมท.องเท่ียว

เดิมชื่อ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

การท.องเท่ียว

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสาธารณสุขชุมชน

เดิมชื่อ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

มรพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



28. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร% (ประเทศไทย)



28.  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร� (ประเทศไทย)
                มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



29. มหาวิทยาลัยเวสเทิร%น



                    มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร�  คณะนิติศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร�

29.  มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น  (เดิมช่ือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)

 คณะพยาบาลศาสตร� กาญจนบุรี  บัณฑิตวิทยาลัย

มท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผู2ช3วยทันตแพทย� ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู2ช3วยทันตแพทย�

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

1 ประกาศนียบัตรผู2ช3วยพยาบาล ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู2ช3วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร� กาญจนบุรี

คณะทันตแพทยศาสตร�

คณะนิติศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร�

มท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไม3ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

มท. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561       



30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม



               มีคณะวิชาท้ังหมด  6  คณะ  คือ  คณะดิจิทัลมีเดีย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  

วิทยาลัยนานาชาติ

30.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร�แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต� สาขาวิชาวิจิตรศิลป3และประยุกต�ศิลป3

ทางคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต�

เดิมชื่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร�แอนิเมชัน 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไม8ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางการสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการบิน

คณะดิจิทัลมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร)

คณะบริหารธุรกิจ

มศป. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ9า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ9า

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร)

มศป. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



31. มหาวิทยาลัยสยาม



               มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพยาบาลศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ

31.  มหาวิทยาลัยสยาม

มส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชันและสื่อสร.างสรรค� สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางแอนิเมชันและสื่อสร.างสรรค�

มี 2 กลุ1ม วิชา

1. การออกแบบแอนิเมชัน 

2. ครีเอทีฟมีเดีย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ5นเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ5นเพื่อการสื่อสาร

ทางภาษาญี่ปุ5น

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู.นําและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

ทางภาวะผู.นําและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพยาบาลศาสตร)

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม1ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร�

คณะศิลปศาสตร)

บัณฑิตวิทยาลัย

มส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู.ท่ีพูดภาษาอ่ืน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู.ท่ีพูดภาษาอ่ืน

ทางภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติ

มส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



32. มหาวิทยาลัยหอการค-าไทย



               มีคณะวิชาท้ังหมด  9  คณะ  คือ  คณะนิติศาสตร�  คณะนิเทศศาสตร�  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะมนุษยศาสตร� 

 คณะมนุษยศาสตร�และประยุกต�ศิลป&  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร�  คณะเศรษฐศาสตร�

32.  มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย (เดิมช่ือ วิทยาลัยการค�า)

มกค. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร� มี 2 กลุ6มวิชา 

1. กฎหมายตลาดทุน การเงินและภาษี 

2. กฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนวัตกรรมสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อ สาขาวิชาวารสารศาสตร�,

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� 

มี 2 กลุ6มวิชา  

1. วารสารศาสตร�คอนเวอร�เจนซ� 

2. การกระจายเสียงและแพร6ภาพ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางนวัตกรรมสื่อสารมวลชน

ทางสื่อสารมวลชน

มี 3 กลุ6มวิชา 

1. วารสารศาสตร�คอนเวอร�เจนซ� 

2. การกระจายเสียงและแพร6ภาพ 

3. ภาพยนต�ดิจิทัล

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส� สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส�

คณะนิติศาสตร+

คณะนิเทศศาสตร+

คณะบริหารธุรกิจ

มกค. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการโรงแรม

เดิมชื่อ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท6องเท่ียว 

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประกอบการ

หลักสูตรสองภาษา 

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ 

เดิมชื่อ สาขาวิชาธุรกิจระหว6างประเทศ 

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การภาษีอากร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการภาษีอากร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาเกาหลี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท6องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท6องเท่ียว

คณะบัญชี

คณะมนุษยศาสตร+

มกค. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท6องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท6องเท่ียว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท6องเท่ียวระหว6างประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการท6องเท่ียวระหว6างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร�

ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�

     อุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร�

ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเว็บและโมไบล� สาขาวิชาคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางเทคโนโลยีเว็บและโมไบล�

เดิมชื่อ สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเน้ือหา 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร�และสถิติ

ทางคณิตศาสตร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร+และประยุกต+ศิลป0

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

มกค. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเก่ียวเน่ือง

     กับระบบราง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับระบบราง

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม6ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� มี 5 กลุ6มวิชา 

1. เศรษฐศาสตร�การเงิน 

2. เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

3. เศรษฐศาสตร�ทฤษฎีและการวิจัย 

4. เศรษฐศาสตร�ระหว6างประเทศ 

5. เศรษฐศาสตร�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�

ทางเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร+

คณะเศรษฐศาสตร+

มกค. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



33. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร�

33.  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ม.ฉ.ก. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร�ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร�

ทางคอมพิวเตอร�ธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร*

ม.ฉ.ก. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



34. มหาวิทยาลัยหาดใหญ6



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

34.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ�

ม.ญ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางสาธารณสุขชุมชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

ม.ญ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



35. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะปรัชญาและศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร*เน็ต

35.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอช. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

เดิมชื่อ สาขาวิชาปรัชญา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห*และจัดการการลงทุน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการวิเคราะห*และจัดการการลงทุน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร*

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส* สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร*

ทางวิธีวิทยาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส*

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะปรัชญาและศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร0เน็ต

มอช. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



36. มหาวิทยาลัยอีสเทิร%นเอเชีย



               มีคณะวิชาท้ังหมด  8  คณะ  คือ  คณะการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร!  คณะรัฐประศาสนศาสตร!  คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร!  คณะศิลปศาสตร! คณะสาธารณสุขศาสตร!

36.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย

  

มวอ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

1 ประกาศนียบัตรผู8ช2วยพยาบาล ไม2ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร!

ทางผู8ช2วยพยาบาล

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร! สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร!

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร! สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร!

คณะการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะรัฐประศาสนศาสตร�

มวอ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการและการบริหาร สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

ทางการจัดการและการบริหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ;าและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร!

ทางวิศวกรรมไฟฟ;า

ทางวิศวกรรมไฟฟ;าและพลังงาน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ=นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุ=น

ทางภาษาญี่ปุ=นธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท2องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท2องเท่ียว

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร�

คณะศิลปศาสตร�

มวอ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร! สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร! มี 3 กลุ2มวิชา

1. สาธารณสุขชุมชน 

2. อนามัยสิ่งแวดล8อม 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร�

มวอ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



37. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย%



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

37.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย�

ม.อ.อ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางคอมพิวเตอร�

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ2า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมไฟฟ2า

มี 2 กลุ3มวิชา  

1. ระบบไฟฟ2ากําลัง 

2. ระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร�

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.อ.อ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



38. มหาวิทยาลัยเชียงราย



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะพยาบาลศาสตร�

38.  วิทยาลัยเชียงราย

วชร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

หลักสูตร 1 ป*

คณะพยาบาลศาสตร(

1 ประกาศนียบัตรผู,ช-วยพยาบาล ไม-ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางผู,ช-วยพยาบาล

วชร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



39. มหาวิทยาลัยเซนต%หลุยส%



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะจิตวิทยา

39.  วิทยาลัยเซนต�หลุยส�

วซล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไม/ระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

มี 3 กลุ/มวิชา

1. วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา 

2. วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก 

3. วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค7การ

คณะจิตวิทยา

วซล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



40. มหาวิทยาลัยเซาธ%อีสท%บางกอก



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย

40.  วิทยาลัยเซาธ�อีสท�บางกอก

ซ.อ.บ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

มี 3 กลุ2มวิชา

1. การจัดการและประยุกต�ใช5มัลติมีเดีย

2. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร�กราฟ7ก

3. แอนิเมชันและปฏิสัมพันธ�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส�และโซ2อุปทาน  สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการโลจิสติกส�และโซ2อุปทาน

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

ซ.อ.บ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



41. วิทยาลัยทองสุข



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพ  คณะศึกษาศาสตร�

41. วิทยาลัยทองสุข

ว.ท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� เดิมชื่อ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล6อมและอาชีวอนามัย

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร)สุขภาพ

คณะศึกษาศาสตร)

ว.ท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



42. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม



               มีคณะวิชาท้ังหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพ  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนานาชาติ

42.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วทส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การซ1อมบํารุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�

ทางการซ1อมบํารุงรักษาอากาศยาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร� สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภาครัฐ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางการบริหารการจัดการภาครัฐ

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล7อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล7อม

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไม1ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

คณะเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร(สุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย

วทส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว1างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหว1างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ

วทส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



43. วิทยาลัยนครราชสีมา



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�การแพทย�  คณะศึกษาศาสตร�และศิลปศาสตร�  คณะสาธารณสุขศาสตร�และเทคโนโลยีสุขภาพ

43.  วิทยาลัยนครราชสีมา

วนม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร�กายภาพ

ทางผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพและความงาม

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�

ทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

คณะวิทยาศาสตร'การแพทย'

คณะศึกษาศาสตร'และศิลปศาสตร'

คณะสาธารณสุขศาสตร'และเทคโนโลยีสุขภาพ

วนม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



44. วิทยาลัยนอร%ทเทิร%น



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปกรรมศาสตร�

44.  วิทยาลัยนอร�ทเทิร�น (เดิมช่ือ วิทยาลัยลุ�มนํ้าป�ง)

วนท.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป, สาขาวิชาวิจิตรศิลป,และประยุกต�ศิลป,

ทางศิลปะการแสดงและนาฏศิลป,

คณะศิลปกรรมศาสตร�

วนท.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



45. วิทยาลัยนานาชาติเซนต%เทเรซา



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร   คณะศึกษาศาสตร 

45.  วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา (เดิมวิทยาลัยเซนท�เทเรซ�า-อินติ)

วนท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการบิน

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางคณิตศาสตร 

หลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 5 ป7

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะศึกษาศาสตร�

คณะบริหารธุรกิจ

วนท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย



               มีคณะวิชาท้ังหมด  3  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร�  บัณฑิตวิทยาลัย

46.  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ว.บ.อ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร�

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล0อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาการสิ่งแวดล0อม

มี 3 กลุ3มวิชา 

1. สิ่งแวดล0อมศึกษา 

2. การจัดการสิ่งแวดล0อม 

3. การท3องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดล0อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดล0อมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร)

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.บ.อ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



47. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร�  สํานักวิชาการ

47.  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

พญบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส�

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม/ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

คณะวิศวกรรมศาสตร)

สํานักวิชาการ

พญบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



48. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ



          มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย

48.  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

ว.พ.น. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา

ทางพุทธศาสตรศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ว.พ.น. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



49. วิทยาลัยสันตพล



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

49.  วิทยาลัยสันตพล

วสพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม,ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 กลุ,มวิชา

1. กลุ,มวิชาการจัดการ 

2. กลุ,มวิชาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

วสพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



50. วิทยาลัยอินเตอร%เทคลําปาง



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

50.  วิทยาลัยอินเตอร�เทคลําปาง

ว.อ.ท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว+างประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหว+างประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะบริหารธุรกิจ

ว.อ.ท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



51. สถาบันการจัดการปFญญาภิวัฒน%



               มีคณะวิชาท้ังหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะศึกษาศาสตร�  

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

51.  สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน� (เดิม สถาบันเทคโนโลยีป�ญญาภิวัฒน�)

สจป. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค3าสมัยใหม5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการค3าสมัยใหม5

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค3าสมัยใหม5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการค3าสมัยใหม5

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารคนและองค�การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารคนและองค�การ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย�

เดิมช่ือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย� 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารคนและกลยุทธ�องค�การ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารคนและกลยุทธ�องค�การ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย�

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุ5นยนต�และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร�

ทางวิศวกรรมหุ5นยนต�และระบบอัตโนมัติ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร�และเทคโนโลยี

สจป. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางการสอนภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตร 5 ป:

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาวะผู3นําการบริหารและการจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร�

ทางภาวะผู3นําการบริหารและการจัดการการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน 

มี 4 กลุ5มวิชา คือ

1. กลุ5มวิชาการจัดการธุรกิจค3าปลีก

2. กลุ5มวิชาการจัดการท่ัวไป

3. กลุ5มวิชาการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

4. กลุ5มวิชาการจัดการการบัญชีและการเงิน

    ระหว5างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร�

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

สจป. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



52. สถาบันการเรียนรู-เพ่ือปวงชน



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร�

52.   สถาบันการเรียนรู�เพื่อปวงชน

สรพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร�และพฤติกรรมศาสตร�

ทางการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

เดิมชื่อ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท2องถ่ิน, 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

มี 4 กลุ7มวิชา

1. การพัฒนาท2องถ่ิน 

2. การจัดการการเกษตรย่ังยืน 

3. ยุติธรรมชุมชน 

4. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล2อมชุมชน 

คณะศิลปศาสตร+

สรพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



53. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุHน



               มีคณะวิชาท้ังหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ

53.  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ�น

สทญ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร0

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร0

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร0

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร0

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส0และโซ4อุปทาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส0และโซ4อุปทาน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจญี่ปุ5น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจญี่ปุ5น

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ0

     สําหรับผู8ประกอบการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ0

     สําหรับผู8ประกอบการ

เดิมชื่อ สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจสําหรับผู8บริหาร 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สทญ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



54. สถาบันเทคโนโลยีแห6งสุวรรณภูมิ



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะรัฐประศาสนศาสตร�

54.  สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ

สทส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม,ระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร�

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร.

สทส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



55. สถาบันรัชต%ภาคย%



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  บัณฑิตวิทยาลัย

55.  สถาบันรัชตภาคย (เดิมช่ือวิทยาลัยรัชตภาคย)

ส.รภ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ

ทางศิลปการจัดการ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร/

ทางการบริหารการศึกษา

เดิมชื่อ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ส.รภ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



56. สถาบันวิทยาการจัดการแห6งแปซิฟIค



               มีคณะวิชาท้ังหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ

56.  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ�ค

ส.ว.ป. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     



ลําดับท่ี ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ธุรกิจวิศวกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจวิศวกรรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การท0องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการท0องเท่ียวและการโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

ส.ว.ป. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561     




