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 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเปนเจาของธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเปนเจาของธุรกิจ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต กลยุทธการส่ือสารและการคิดคนส่ิงใหม สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางกลยุทธการส่ือสารและการคิดคนส่ิงใหม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ

 คณะนิเทศศาสตร

               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร 
           คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเทีย่ว คณะวิศวกรรมศาสตร

มกท.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนิเทศศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจสายการบิน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการธุรกิจสายการบิน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพือ่การทองเทีย่วและการโรงแรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนเพือ่การทองเทีย่วและการโรงแรม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนเพือ่ธุรกิจระหวางประเทศ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

คณะนิตศิาสตร

คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเทีย่ว

มกท.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มกท.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

ทางทันตกรรมจัดฟน
รับผูสําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร

ทางนิติศาสตร

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุี
               มีทัง้หมด 14 คณะวิชา  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะนิตศิาสตร

มกธ. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ทางพยาบาลศาสตร

คณะบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มกธ. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมืองการปกครอง

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะรัฐศาสตร

มกธ. 3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอมบํารุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมซอมบํารุงรักษาอากาศยาน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มกธ. 4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบทัศนศิลป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่ว

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางดนตรีศึกษา 
ทางดุริยางคศิลป

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มกธ. 5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน
6 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มกธ. 6 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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17 
3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

               
ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
3 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
ทางเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม

คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยอีีสเทิรน
               มีทัง้หมด 9 คณะวิชา  คือ คณะการบัญชี คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร 

คณะการบัญชี

คณะนิตศิาสตร

คณะวิทยาศาสตร  คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร

มจทอ.   1 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 



18 
3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมการบริการ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มจทอ.   2 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 



















21  
4. มหาวิทยาลัยเกริก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กฎหมายกับการบริหาร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางกฎหมายกับการบริหาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกส

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ 

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ม.กร.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



22  
4. มหาวิทยาลัยเกริก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

2 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การส่ือสารการทองเทีย่วและบันเทิง สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน
ทางการส่ือสารการทองเทีย่วและบันเทิง

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการองคการ สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการบริหาร 
ทางการบริหารจัดการองคการ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศิลปศาสตร

ม.กร.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



23  
4. มหาวิทยาลัยเกริก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน มี 6 แขนงวิชา คือ 
1. การตลาดดิจิทัล  
2. การจัดการธุรกิจการบิน 
3. การเงินและการบัญชี 
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย 
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
6. การทองเทีย่วและโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน
4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน
6 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน

วิทยาลัยนานาชาติ

ม.กร.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



















27  
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

               
ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจการคาสมัยใหม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต
               มีทัง้หมด 7 คณะวิชา  คือ คณะจิตวิทยา คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะจิตวิทยา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร 

มกบ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   



28  
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟาและการจัดการพลังงาน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย 
ทางภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มกบ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   



29  
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาเพือ่การพัฒนาศักยภาพมนุษย สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาเพือ่การพัฒนาศักยภาพมนุษย

บัณฑิตวิทยาลัย 

มกบ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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 6. มหาวทิยาลัยคริสเตียน

               
ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวชิา/วชิาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คริสตศาสนศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางคริสตศาสนศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
               มีทั้งหมด 4 คณะวิชา  คือ คณะคริสตศาสนศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสหวิทยาการ 

คณะคริสตศาสนศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ 

ม.ค.ต.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กนัยายน 2564 
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 6. มหาวทิยาลัยคริสเตียน

ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวชิา/วชิาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต การจดัการบริการสุขภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
ทางการจดัการบริการสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิจติรศิลปและประยกุตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการบริหารการพยาบาล

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกจิ 
ทางการบริหาร
การบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน

คณะสหวทิยาการ

ม.ค.ต.  2 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กนัยายน 2564 
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7. มหาวิทยาลัยเจาพระยา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการนวัตกรรมการคา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองคการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร
ทางการบริหารการพัฒนาองคการ

มหาวิทยาลัยเจาพระยา
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ คณะบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะบริหารและการจัดการ

มจพ. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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7. มหาวิทยาลัยเจาพระยา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการประชาสัมพันธ 
ทางส่ือสารมวลชน 
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี 

มจพ. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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8.มหาวิทยาลัยชนิวัตร

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยชนิวัตร
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา  คือ คณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร

มชว.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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9. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา  คือ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา 

วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา

มซจ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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10. มหาวิทยาลัยตาป

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการและการทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการบริการและการทองเทีย่ว

 มหาวิทยาลัยตาป
               มีทัง้หมด 2 คณะวิชา  คือ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร

มตป.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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11. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกจิบัณฑิต บริหารธุรกจิเพื่อเศรษฐกจิดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
ทางบริหารธุรกจิเพื่อเศรษฐกจิดิจิทัล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย 
ทางวิศวกรรมเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนิเตอรแอคทีฟดิจิทัลอารต สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางอนิเตอรแอคทีฟดิจิทัลอารต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร
               มีทั้งหมด 3 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกจิ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มทม.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กนัยายน 2564 
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11. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาสําหรับอเิล็กทรอนิกสอจัฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาสําหรับอเิล็กทรอนิกสอจัฉริยะ

หลักสูตรสองภาษา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและ
    บริหารงานกอสราง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและบริหารงานกอสราง

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทม.  2 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กนัยายน 2564 
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 12. มหาวิทยาลัยธนบุรี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจทองเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจทองเทีย่ว

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยธนบรุี
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มธร.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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13. มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย

ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยแผนไทย
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บรูณาการสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางบรูณาการสุขภาพและความงาม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ธุรกิจการบนิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการบนิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย
               มีทั้งหมด 10 คณะวิชา  คือ  คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยการแพทยบรูณาการ วิทยาลัยการพฒันาและฝกอบรมดานการบนิ 
วิทยาลัยครีเอทฟีดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลย ีวิทยาลัยครุศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร 
วิทยาลัยนานาชาติจนี-อาเซียน วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบญัชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี

คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค

คณะศิลปศาสตร

วิทยาลัยการแพทยบรูณาการ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบนิ

มธบ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
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13. มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย
ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม สาขาวิชาวิจติรศิลปและประยกุตศิลป 
ทางการออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจดัการการศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

4 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

วิทยาลัยครีเอทฟีดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี

วิทยาลัยครุศาสตร

มธบ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564



63  

13. มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย
ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยาการขอมูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางคอมพวิเตอร 
เทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยาการขอมูล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพวิเตอร
ทางวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพวิเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจดัการทางวิศวกรรม สาขาวิชาการจดัการ 
ทางการจดัการทางวิศวกรรม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต วิศวกรรมคอมพวิเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพวิเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร

มธบ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
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13. มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย
ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการการทองเที่ยว

หลักสูตรภาษาจนี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการบญัชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาจนี

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจติรศิลปและประยกุตศิลป 
ทางการออกแบบ
ทางศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรภาษาจนี

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจดัการการศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจดัการการศึกษา

หลักสูตรภาษาจนี

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต การจดัการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจดัการการศึกษา

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

9 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑิต การจดัการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจดัการการศึกษา

หลักสูตรภาษาจนี

วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

มธบ.  4 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
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13. มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิตย
ลําดับที่ ชือ่ปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยบีณัฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจทิลั สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจทิลั

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาดยคุดิจทิลั สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด 
ทางการตลาดยคุดิจทิลั

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต นวัตกรรมธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางนวัตกรรมธุรกิจ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎบีณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยบริหารธรุกิจนวัตกรรมและการบญัชี

วิทยาลัยบริหารธรุกิจเชิงนวัตกรรมและการบญัชี

มธบ.  5 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
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14. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกส

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
               มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร คณะศิลปศาสตร 

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

 คณะรัฐศาสตร

มนก.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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14. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจสากล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการ
และการประกอบอาหาร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพัฒนาธุรกิจและทุนมนุษย

คณะศิลปศาสตร

มนก.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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15. มหาวิทยาลัยนอรท-เชยีงใหม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเทีย่วและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการทองเทีย่วและการบริการ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนอรท-เชยีงใหม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

               มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
           คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร

มนช.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     
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15. มหาวิทยาลัยนอรท-เชยีงใหม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองสําอาง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะสังคมศาสตรและศิลปศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

มนช.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     
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16. มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรด

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโรงแรมนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบส่ือสรางสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบส่ือสรางสรรค

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรด
               มีทัง้หมด 2 คณะวิชา  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

มนชส.   1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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17. มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชยี-แปซิฟก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 แขนงวิชา คือ 
1. การจัดการการตลาด 
2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

 มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชยี-แปซิฟก
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะศึกษาศาสตร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตรมิชชั่น คณะวิทยาศาสตร คณะศาสนศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

ม.น.อ.   1 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 



82  

17. มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชยี-แปซิฟก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางคริสตศาสนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
คณะศาสนศึกษา

คณะวิทยาศาสตร

คณะพยาบาลศาสตรมชิชั่น

ม.น.อ.   2 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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18. มหาวิทยาลัยเนชั่น

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
ทางเทคนิคการแพทย

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเนชั่น
               มีทัง้หมด 9 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคนิคการแพทย

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มนช.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



86 

18. มหาวิทยาลัยเนชั่น

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร

มนช.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



















89  
19. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
3 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจดิจิทัล

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
               มีทัง้หมด 8 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
        คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม วิทยาลัยนานาชาติ 

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ม.ป.ท.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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19. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

5 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

คณะพยาบาลศาสตร 

คณะรัฐศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ม.ป.ท.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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19. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่วและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่วและการโรงแรม

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลาม สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนอิสลาม

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร 

ม.ป.ท.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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19. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
ทางการแพทยแผนไทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ 
มี 2 แขนงวิชาคือ 
1. การทองเทีย่ว 
2. การโรงแรม

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

วิทยาลัยนานาชาติ

ม.ป.ท.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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20. มหาวิทยาลัยพายัพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน
ทางนิเทศศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยพายัพ
               มีทั้งหมด 12 คณะวิชา  คือ คณะเภสัชศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร 
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยดุริยศิลป วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

คณะเภสัชศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะนิเทศศาสตร 

คณะนิติศาสตร

มพย.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 



96  

20. มหาวิทยาลัยพายัพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการโรงแรมและการทองเที่ยว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจดิจทิลัและเทคโนโลยทีางการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจดิจทิลัและเทคโนโลยทีางการเงิน

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบญัชี การเงินและการธนาคาร

มพย.  2 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
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20. มหาวิทยาลัยพายัพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางนวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญี่ปุน 
ทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย 
ทางภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาตางประเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค

คณะวิทยาศาสตร

มพย.  3 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
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20. มหาวิทยาลัยพายัพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การส่ือสารภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการส่ือสารภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คริสตศาสนศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางคริสตศาสนศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คริสตศาสนศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางคริสตศาสนศาสตร

วิทยาลัยดุริยศิลป

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี

วิทยาลัยนานาชาติ

มพย.  4 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 



















101  

21. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร 
คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะรัฐประศาสนศาสตร

มพล.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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21. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่ว

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มพล.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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22. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาและวรรณคดีอาหรับ

3 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตรเเละสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตรเเละสังคมศาสตร

มฟน. - 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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22. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษามลายู 
ทางการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ 

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอาหรับ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอาหรับ
ทางการสอนภาษาอาหรับ

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรทัว่ไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทัว่ไป
ทางการสอนวิทยาศาสตรทัว่ไป 

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนอิสลามศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

มฟน. - 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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22. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการศึกษาปฐมวัย
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางเคมี
9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและ

      นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ชะรีอะฮฺ สาขาวิชานิติศาสตร 

ทางชะรีอะฮฺ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางศาสนาอิสลาม 
ทางการศาสนา
ทางอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะอิสลามศึกษาและนิตศิาสตร

มฟน. - 3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 23. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการส่ือสารการตลาดดิจิทัล

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการโลจิสติกส
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการประกอบการ
5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

ทางการจัดการการทองเทีย่ว

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารรัฐกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ม.อ.ฟ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 23. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนธุรกิจ 

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศิลปศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะบริหารรัฐกิจ

ม.อ.ฟ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 24. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการลงทุน

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

ม.ภ.น.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 24. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร

ม.ภ.น.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 24. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ม.ภ.น.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

 มหาวิทยาลัยรังสิต
               มีทัง้หมด 26 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร คณะนวัตกรรมเกษตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร 
คณะวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะศิลปศาสตร คณะศิลปะและการออกแบบ วิทยาลัยแพทยศาสตร 
วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก วิทยาลัยการทองเทีย่วและการบริการ วิทยาลัยการออกแบบ วิทยาลัยครูสุริยเทพ วิทยาลัยดนตรี 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเศรษฐศาสตร สถาบันการทูตและการตางประเทศ สถาบันรัฐศาสตร

คณะเทคโนโลยีชวีภาพ

คณะเทคโนโลยีอาหาร

มรส.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางนวัตกรรมเกษตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการคาปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด
ทางการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการคาปลีก

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงิน
ทางการเงินและการลงทุน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนวัตกรรมเกษตร

คณะนิตศิาสตร

มรส.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจดิจิทัล
6 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การเปนผูประกอบการ สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการเปนผูประกอบการ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการโลจิสติกส

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรสองภาษา
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจดิจิทัลระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะบัญชี

คณะพยาบาลศาสตร

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

มรส.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี 
ทางเคมีประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางอาชญาวิทยา
ทางอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิรรม

มรส.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาเกาหลี 
ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางมัณฑนศิลป 
ทางการออกแบบภายใน

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร 

ทางตจวิทยาและตจศัลยศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ 
รับผูสําเร็จการศึกษา พบ.

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เภสัชกรรมแผนตะวันออก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก

คณะศิลปศาสตร

วิทยาลัยแพทยศาสตร

คณะศิลปะและการออกแบบ

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก

มรส.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางการออกแบบนิเทศศิลป

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางมัณฑนศิลป 
ทางการออกแบบภายใน

วิทยาลัยการทองเทีย่วและการบริการ

วิทยาลัยการออกแบบ

มรส.  6 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพถายและส่ือทัศนภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางศิลปะภาพถายและส่ือทัศนภาพ
6 ปริญญาศิลปบัณฑิต แฟชั่นดีไซน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางแฟชั่นดีไซน

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาระบบสองภาษา
         และการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการศึกษาระบบสองภาษา
     และการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตร
ทางการสอนวิทยาศาสตร

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

วิทยาลัยครูสุริยเทพ

วิทยาลัยดนตรี

มรส.  7 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีส่ือสรางสรรค สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีส่ือสรางสรรค

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมดจิิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มรส.  8 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางส่ือสารมวลชน
ทางการประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การภาพยนตรดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการภาพยนตรดิจิทัล

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการส่ือสารการตลาดดิจิทัล

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การส่ือสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดด้ิง สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการส่ือสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดด้ิง

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต คอนเทนตและส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางคอนเทนตและส่ือดิจิทัล

7 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการโฆษณาและส่ือสรางสรรค สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนวัตกรรมการโฆษณาและส่ือสรางสรรค

8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนิเทศศาสตรการกีฬา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร

มรส.  9 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต มัลติมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางมัลติมีเดีย
10 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุและโทรทัศนมัลติแพลตฟอรม สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางวิทยุและโทรทัศนมัลติแพลตฟอรม
11 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ส่ือสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางส่ือสารการแสดง
12 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางส่ือสารมวลชน
ทางนิเทศศาสตร

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางส่ือสารมวลชน
ทางนิเทศศาสตร

มรส.  10 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมยานยนต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีซอมบํารุงอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางซอมบํารุงอากาศยาน 
ทางเทคโนโลยีซอมบํารุงอากาศยาน

วิทยาลัยวิศวกรรมชวีการแพทย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

มรส.  11 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 



132  

25. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐกิจดิจิทัล

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรดิจิทัล

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
     และการพัฒนา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
     และการพัฒนา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศและการพัฒนา สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางความสัมพันธระหวางประเทศและการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางการเมืองการปกครอง

สถาบันรัฐศาสตร

สถาบันเศรษฐศาสตร

สถาบันการทูตและการตางประเทศ

มรส.  12 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 



















135
 

26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด
ทางการตลาดดิจิทัล

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต
               มีทัง้หมด 10 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตรและการปกครอง คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน คณะการส่ือสารดิจิทัล  คณะพยาบาลศาสตร คณะวิเทศธุรกิจ 
    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิตศิาสตรและการปกครอง

คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน

มรบ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการองคกรธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการองคกรธุรกิจสมัยใหม
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดานการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจดานการบิน

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การออกแบบส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการออกแบบส่ือดิจิทัล

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ส่ือวิทยุและโทรทัศนดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน
ทางส่ือวิทยุและโทรทัศนดิจิทัล

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

คณะการสื่อสารดจิิทัล

คณะพยาบาลศาสตร 

มรบ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิเทศธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร

มรบ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่การศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการดานการกีฬา
    และสุขภาพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการดานการกีฬา    
     และสุขภาพ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและอีเวนท สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการโรงแรมและอีเวนท

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางธุรกิจการบิน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการการทองเทีย่ว
     แบบบูรณาการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางนวัตกรรมการจัดการการทองเทีย่ว
     แบบบูรณาการ

คณะอุตสาหกรรมบริการ

มรบ.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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26. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการประกอบอาหารและ

     การจัดการภัตตาคาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ทางศิลปะการประกอบอาหารและ
     การจัดการภัตตาคาร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมสรางสรรคการดนตรี
     และศิลปะการแสดง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางอุตสาหกรรมสรางสรรคการดนตรี
    และศิลปะการแสดง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค

บัณฑิตวิทยาลัย

มรบ.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



















143
 

27. มหาวิทยาลัยราชธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการปกครองทองถิ่น

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

3 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชธานี
                         มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร คณะศึกษาศาสตร

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

มรธ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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27. มหาวิทยาลัยราชธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร 

มรธ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 28. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด
ทางการตลาดดิจิทัล

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

คณะเทคโนโลยีดจิิทัล

คณะบริหารธุรกิจ

               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ คณะศึกษาศาสตร คณะเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

มรพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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29. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

คณะนิตศิาสตร

 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
                     มีทัง้หมด 8 คณะวิชา  คือ  คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
         คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มว. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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29. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
ทางการเงินและการธนาคาร

5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่วและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

ทางการทองเทีย่วและการโรงแรม
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

มว. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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29. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการจัดการงานวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

มว. 3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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29. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรทัว่ไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทัว่ไป
ทางการสอนวิทยาศาสตรทัว่ไป

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

7 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

มว. 4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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29. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรมศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มว. 5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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30. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)
                  มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ คณะธุรกิจและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร

คณะธุรกิจและเทคโนโลยี

ม.ว.ท.   1 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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30. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย)

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางความสัมพันธระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางความสัมพันธระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
    เปนภาษาทีส่อง

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

ม.ว.ท.   2 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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 31. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมสํารวจ

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
               มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
   บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มท.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 31. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรนานาชาติ

มท.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
               มีทัง้หมด 17 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาลัยการทองเทีย่วและการบริการ 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยบริทิช วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มศป.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564  
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบกราฟก สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบกราฟก

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบอินเทอรแอคทีฟและเกม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบอินเทอรแอคทีฟและเกม

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
      และวิชวลเอฟเฟกต

สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางคอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลอารตส สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางดิจิทัลอารตส

คณะดจิิทัลมเีดยี
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การออกแบบส่ือสารออนไลน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการออกแบบส่ือสารออนไลน

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลทีวีและส่ือออนไลน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางดิจิทัลทีวีและส่ือออนไลน

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาพยนตรและส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน
ทางภาพยนตรและส่ือดิจิทัล

4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

5 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ส่ือสารการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารการแสดง

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การออกแบบส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือสารมวลชน 
ทางการออกแบบส่ือดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบส่ือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางส่ือสารมวลชน
ทางออกแบบส่ือสาร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
3 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดานการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจดานการบิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด
ทางการตลาดดิจิทัล

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารและการจัดการสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวางประเทศ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 

ทางการบัญชี

คณะบัญชี
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนตสมัยใหม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมยานยนตสมัยใหม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมระบบราง

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่นเพือ่การส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาญีปุ่น
ทางภาษาญีปุ่นเพือ่การส่ือสารธุรกิจ 

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบภายใน

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานกอสราง สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการบริหารงานกอสราง

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการเรียนรูและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางนวัตกรรมการเรียนรูและการสอน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเทีย่วและไมซ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่ว 
ทางการจัดการการทองเทีย่วและไมซ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการบริการธุรกิจเรือสําราญ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการธุรกิจเรือสําราญ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและไมซ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการโรงแรมและไมซ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการบิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการความปลอดภัยการบิน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วิทยาลัยการทองเทีย่วและการบริการ
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจบริการระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยบริทิช
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32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ

มศป.  10 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564  
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจดิจิทัล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แอนิเมชันและส่ือสรางสรรค สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางแอนิเมชันและส่ือสรางสรรค

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยสยาม
               มีทัง้หมด 15 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
        คณะบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
        คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเภสัชศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

มส.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทัว่ไปและการประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการทัว่ไปและการประกอบการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน 
ทางการเงินและการลงทุน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
2 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

มส.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาวะผูนําและนวัตกรรม

     การบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาวะผูนําและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการปกครอง

คณะพยาบาลศาสตร

คณะรัฐศาสตร

มส.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารการโรงแรม
    และการทองเทีย่ว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารการโรงแรมและการทองเทีย่ว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร

มส.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มส.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัย 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางศิลปะการแสดง

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง

คณะสาธารณสุขศาสตร

มส.  6 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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34. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการทองเทีย่ว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเทีย่ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการทองเทีย่ว

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจสายการบิน สาขาวิชาการจัดการ  
ทางการจัดการธุรกิจสายการบิน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอีเวนท สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการอีเวนท

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่ว

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะการทองเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ คณะการศึกษาปฐมวัย คณะบัญชี คณะบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะการทองเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ

มคก. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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34. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

1 ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจัดการการศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรสองภาษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญีปุ่น

คณะการศึกษาปฐมวัย

 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป

คณะบัญชี

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

มคก. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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34. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการธุรกิจอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางนวัตกรรมอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มคก. 3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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 35. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ทางเทคนิคการแพทย

1 ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการแพทยแผนจีน

2 ปริญญาการแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต การฝงเข็มรมยาและทุยหนา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการฝงเข็มรมยาและทุยหนา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศสมัยใหม
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ
               มีทัง้หมด 9 คณะวิชา  คือ คณะเทคนิคการแพทย  คณะการแพทยแผนจีน คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน       
    คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม

คณะเทคนิคการแพทย

คณะการแพทยแผนจีน

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ฉ.ก.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 35. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการและการเปนผูประกอบการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการและการเปนผูประกอบการ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
7 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

คณะพยาบาลศาสตร

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ม.ฉ.ก.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 35. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางจุลชีววิทยา 
ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปญญาประดิษฐ สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางปญญาประดิษฐ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

ม.ฉ.ก.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 35. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเทีย่ว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย
ทางการส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาจีน
ทางภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาไทย
ทางการส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง

คณะศิลปศาสตร

ม.ฉ.ก.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 35. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต การบริการทางการแพทย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการบริการทางการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการจัดการโรงพยาบาล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยส่ิงแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางส่ิงแวดลอม 
ทางอนามัยส่ิงแวดลอม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดกิารสังคม

ม.ฉ.ก.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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36. มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
    และการออกแบบ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางผูประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ
               มีทัง้หมด 7 คณะวิชา  คือ คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ม.ญ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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36. มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางอุตสาหกรรมบริการ
7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการและพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหารจัดการทองถิ่น

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะรัฐศาสตร

ม.ญ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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36. มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางการเมืองการปกครอง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางอุตสาหกรรมทองเทีย่ว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางอุตสาหกรรมทองเทีย่ว

หลักสูตรสองภาษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาลัยนานาชาตดิษิยะศริน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม.ญ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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36. มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทัว่ไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทัว่ไป

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

7 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

8 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

ม.ญ.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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36. มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการประถมศึกษา
10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาไทย
11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา

ม.ญ.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



















209  

37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั
               มีทัง้หมด 8 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะดนตรี คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร

มอช.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มี 9 แขนงวิชา คือ 

1. Digital Business Management 
2. Entrepreneur and Innovation 
Management 
3. Finance 
4. Hospitality and Tourism 
Management 
5. Insurance
6. International Business 
Management 
7. Marketing 
8. Real Estate 
9. Supply Chain Management

มอช.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโซอุปทาน

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจและเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจและเศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญีปุ่น 
ทางภาษาญีปุ่นธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร

มอช.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาฝร่ังเศส
ทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเปนผูประกอบการทางดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางธุรกิจดนตรี 
ทางการเปนผูประกอบการทางดนตรี

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสนเทศศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะดนตรี

คณะพยาบาลศาสตร

มอช.  4 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนและเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนและเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การพัฒนาองคการ สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพัฒนาองคการ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขั้นสูง

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา

มอช.  5 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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37. มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางปรัชญาและศาสนา
หลักสูตรนานาชาติ

มอช.  6 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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38. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชยี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญีปุ่น 
ทางภาษาญีปุ่นธุรกิจ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชยี
                  มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มวอ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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39. มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการนวัตกรรมการคา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงิน

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกิจดิจิทัล

6 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย
               มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ม.อ.อ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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39. มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมส่ิงแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานวิศวกรรมการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.อ.อ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



223  

39. มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.อ.อ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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40. วิทยาลัยเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการ

วิทยาลัยเชียงราย
               มีทั้งหมด 1 คณะวิชา  คือ  คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

วชร.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

















41. วิทยาลัยเซนตหลุยส
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41. วิทยาลัยเซนตหลุยส

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทางการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

ทางการบริหารทางการพยาบาล

วิทยาลัยเซนตหลุยส
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา  คือ คณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร

ว.ซล.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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42. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโลจิสติกส

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
ทางการบัญชี

คณะโลจิสตกิสและเทคโนโลยีการบิน

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

คณะนิตศิาสตร

คณะบัญชแีละวิทยาการจัดการ

               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะโลจิสติกสและเทคโนโลยีการบิน คณะนิติศาสตร คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร

ซ.อ.บ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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42. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

ซ.อ.บ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564    
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43. วิทยาลัยดสุิตธานี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต นวัตกรรมการบริการ
     ในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

สาขาวิชาการจัดการ 
ทางนวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและรีสอรท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโรงแรมและรีสอรท

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและศิลปะ
      การประกอบอาหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการโรงแรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปะการประกอบอาหาร
     อยางมืออาชีพ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะการจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว

วิทยาลัยดสุิตธานี
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ คณะการจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว คณะอุตสาหกรรมบริการ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วดธ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 44. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจอาหาร

 วิทยาลัยเทคโนโลยจีิตรลดา
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา คือ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีดจิิทัล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

วจด.   1 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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45. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

 วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต
               มีทัง้หมด 2 คณะวิชา  คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

วทต.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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46. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการงานบริการและการทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการงานบริการและการทองเทีย่ว

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงินและการธนาคาร

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะเทคโนโลยี คณะการบริการและการทองเทีย่ว คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักศึกษาทัว่ไป

คณะเทคโนโลยี

คณะการบริการและการทองเทีย่ว

วทส.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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46. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการภาครัฐ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหาร 
ทางการบริหารจัดการภาครัฐ 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือดิจิทัล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม

3 ปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     เพือ่การบริหารการศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่การบริหารการศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร

สํานักศึกษาทัว่ไป

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

วทส.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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47. วิทยาลัยนครราชสีมา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
ทางเทคนิคการแพทย

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยนครราชสีมา
               มีทัง้หมด 7 คณะวิชา  คือ คณะเทคนิคการแพทย คณะนิติศาสตร คณะนิติศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรการแพทย 
คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

คณะเทคนิคการแพทย

คณะนิตศิาสตร

คณะนิตศิาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

วนม.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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47. วิทยาลัยนครราชสีมา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วนม.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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47. วิทยาลัยนครราชสีมา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ

วนม.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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48. วิทยาลัยนอรทเทิรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนอรทเทิรน
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะนิตศิาสตรและรัฐศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วนท. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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48. วิทยาลัยนอรทเทิรน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางอิสลามศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

วนท. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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49. วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเทเรซา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ส่ือดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางส่ือดิจิทัล

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเทเรซา
               มีทัง้หมด 5 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วนท.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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49. วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเทเรซา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทัว่ไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทัว่ไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาการจัดการเรียนรู

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

วนท.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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50. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชยี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจกีฬา

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศและ
    การตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดดิจิทัล

วิทยาลัยบณัฑิตเอเชยี
               มีทัง้หมด 6 คณะวิชา  คือ คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี 
        คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะนิตศิาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

ว.บ.อ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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50. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชยี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการจัดการสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางวิทยาการจัดการสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางเทคโนโลยีการผลิต

คณะพยาบาลศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

ว.บ.อ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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50. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชยี

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษศึกษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

ว.บ.อ.  3 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564



















275  

51. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัย 
ทางอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศส่ือดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่ือดิจิทัล

วิทยาลัยพิชญบณัฑิต
               มีทัง้หมด 4 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร

พญบ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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51. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

พญบ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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52. วิทยาลัยสันตพล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

 วิทยาลัยสันตพล
               มีทั้งหมด 1 คณะวิชา  คือ คณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

วสพ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 
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53. วิทยาลัยแสงธรรม

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา 
ทางปรัชญาและศาสนา

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคริสตศาสนศึกษา

2 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต เทววิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางเทววิทยา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทววิทยาจริยธรรม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางเทววิทยาจริยธรรม

 วิทยาลัยแสงธรรม
               มีทัง้หมด 2 คณะวิชา  คือ คณะมนุษยศาสตร คณะศาสนศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

คณะศาสนศาสตร

วส.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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54. วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจดัการธุรกิจสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบญัชีบณัฑิต ไมระบสุาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบญัชี

 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
               มีทั้งหมด 1 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

ว.อ.ท.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564



















291  

55. สถาบนักันตนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการส่ือบนัเทงิ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการจดัการส่ือบนัเทงิ

 สถาบันกันตนา
               มีทั้งหมด 1 คณะวิชา  คือ คณะศิลปกรรมการผลิตส่ือ

คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ

สกน.  1 สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
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56. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจภัตตาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางนวัตกรรมการจัดการเกษตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การส่ือสารเชิงนวัตกรรม
เพือ่องคกรสมัยใหม

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการส่ือสารเชิงนวัตกรรมเพือ่องคกรสมัยใหม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบนัการจัดการปญญาภิวัฒน

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะนิเทศศาสตร

               มีทัง้หมด 9 คณะวิชา  คือ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
       คณะวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

สจป.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     
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56. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอสังหาริมทรัพย
    และทรัพยสินอาคาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินอาคาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย
   และการจัดการองคการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการองคการ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการทองเทีย่ว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการบริการและการทองเทีย่ว

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารคนและกลยุทธองคการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารคนและกลยุทธองคการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ

สจป.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     
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56. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

สจป.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     



298  

56. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญีปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาญีปุ่น 
ทางภาษาญีปุ่นธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีฟารม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการเทคโนโลยีฟารม

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สจป.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2564     
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57. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึก

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษยแบบญีปุ่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยแบบญีปุ่น

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สทญ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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57. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจญีปุ่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจญีปุ่น

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร ทางวิศวกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร

สทญ.  2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 58. สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชยั

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

 สถาบนัเทคโนโลยยีานยนตมหาชยั
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา คือ คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

สทม.   1 สํานักงาน. ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564 
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59. สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

สถาบนัเทคโนโลยแีหงสุวรรณภูมิ
               มีทัง้หมด 7 คณะวิชา  คือ  คณะการบริหารและการจัดการ คณะนิติรัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร 
       คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะการบริหารและการจัดการ

คณะนิตริัฐประศาสนศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

 สทส. 1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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59. สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนเพือ่ธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะรัฐประศาสนศาสตร

 สทส. 2 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 60. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

 สถาบนัเทคโนโลยแีหงอโยธยา
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา  คือ คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

สทอ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564   
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 61. สถาบันรัชตภาคย

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสตรแหงภูมิปญญาสรางสรรค
    เพือ่การจัดการ

สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางศาสตรแหงภูมิปญญาสรางสรรคเพือ่การจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

 สถาบนัรัชตภาคย
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

ส.รภ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 62. สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางบริหารธุรกิจ

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

 สถาบนัวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค
               มีทัง้หมด 1 คณะวิชา  คือ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ส.ว.ป.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564
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 63. สถาบันอาศรมศิลป

ลําดบัที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ผูประกอบการสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางผูประกอบการสังคม

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรม

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาแบบองครวม สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาแบบองครวม

 สถาบนัอาศรมศิลป
               มีทัง้หมด 3 คณะวิชา  คือ ผูประกอบการทางสังคม  สาขาวิชาทางสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ผูประกอบการสังคม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร

สาขาวิชาทางสถาปตยกรรมศาสตร

อ.ศ.  1 สํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1004/ว 18 ลงวันที ่9 กันยายน 2564








