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ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

1 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พ.ศ.2547

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม
การศึกษาปฐมวยั  
การศึกษาพิเศษ

2547 1/2551  21 มกราคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0001

2 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ครุศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่(5 ปี) 
พทุธศกัราช 2547

การศึกษาปฐมวยั
การศึกษาพิเศษ

2547  2/2551  18 กมุภาพนัธ์ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0003

ครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี 
พทุธศกัราช 2548

การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย
สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม

2547  2/2551  18 กมุภาพนัธ์ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0004

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 
พทุธศกัราช 2549

การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย
สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม

2549  2/2551  18 กมุภาพนัธ์ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0005

4 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครุศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2549

ภาษาจีน 2550  2/2551  18 กมุภาพนัธ์ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0006

5 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0008

6 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา  
สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0009

7 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0010

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี3

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

8 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0011

9 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตศรีสะเกษ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0012

10 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0013

11 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทยั ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา
สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0014

12 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตล าปาง ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0015

13 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0016

14 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชยัภูมิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0017

15 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตตรัง ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0018

16 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0019

17 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0020

18 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0021

19 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบ่ี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0022



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

20 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตยะลา ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา
สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0023

21 สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
พทุธศกัราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0024

22 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์  สงัคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์  ดนตรีศึกษา
การศึกษาปฐมวยั

2547  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0025

23 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง
พทุธศกัราช 2549

สงัคมศึกษา  ภาษาองักฤษ 
การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์

2549 5/2551  20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0030



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

24 มหาวิทยาลยับูรพา ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2547

การสอนคณิตศาสตร์
การสอนภาษาไทย
การสอนสงัคมศึกษา ศาสนา
 และวฒันธรรม
การสอนชีววิทยา
การสอนเคมี
การศึกษาปฐมวยั
การสอนภาษาจีน
การสอนภาษาองักฤษ
การสอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา
การสอนภาษาญ่ีปุ่ น
การสอนดุริยางคศึกษา
การสอนฟิสิกส์
การสอนวิทยาศาสตร์ทัว่ไป

พ.ศ.2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0034

25 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2547

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
สงัคมศึกษา  การศึกษา
ปฐมวยั  การศึกษาพิเศษ

พ.ศ.2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0035



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2547

วิชาเอกภาษาไทย  
วิชาเอกภาษาองักฤษ  
วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส  
วิชาเอกภาษาจีน  
วิชาเอกคณิตศาสตร์  
วิชาเอกสงัคมศึกษา  
วิชาเอกธุรกิจศึกษา  
วิชาเอกประถมศึกษา  
วิชาเอกการปฐมวยัศึกษา  
วิชาเอกศิลปศึกษา 
 วิชาเอกวิทยาศาสตร์

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0036

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2548

วิชาเอกชีววิทยา  
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

2548  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0037

วิชาเอกเคมี 2/2548  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0038

วิชาเอกฟิสิกส์ 2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0039

27 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวยั  ภาษาไทย
  ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา 
 ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0040

มหาวิทยาลยัรามค าแหง26

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2549



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

28 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
พทุธศกัราช 2547

การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์ 
 สงัคมศึกษา

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0041

29 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตร 
พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์  ศิลปกรรม  
สงัคมศึกษา  
วิทยาศาสตร์

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0042

30 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2549

การศึกษาปฐมวยั  
การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  
คอมพิวเตอร์ศึกษา  
ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา  
ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0043

31 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตร 5 ปี) พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวยั  ภาษาไทย
  ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา 
 ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0044

32 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.
2546

การศึกษาปฐมวยั  
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  วิทยาศาสตร์ 
 สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0045



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตร
ปรับปรุง  พทุธศกัราช 2549

คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
การศึกษาพิเศษ  
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา

2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0046

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตร
ปรับปรุง  พทุธศกัราช 2550

การศึกษาปฐมวยั 2550  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0047

34 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  พทุธศกัราช
 2547

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
 การศึกษาปฐมวยั
 การศึกษาพิเศษ

2547  9/2551 18 กนัยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0062

35 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต พทุธศกัราช
2546

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาองักฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสงัคมศึกษา

2547  9/2551 18 กนัยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0063

36 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่  พทุธศกัราช 2546  
จ านวน 8 สาขาวิชา

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม  
การศึกษาปฐมวยั  
การศึกษาพิเศษ

2547  10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0073

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)  หลกัสูตรปรับปรุง  
พทุธศกัราช 2548

ภาษาไทย 2549  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 009737 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา33



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง 
พทุธศกัราช 2549

วิทยาศาสตร์ 2549  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0098

38 มหาวิทยาลยัศิลปากร ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง) ฉบบัปี พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวยั  
การประถมศึกษา  ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0099

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

คณิตศาสตร์ศึกษา 
การสอนภาษาไทย  
ศิลปศึกษา  สงัคมศึกษา  
พลศึกษา  วิทยาศาสตร์

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0100

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

การสอนภาษาญ่ีปุ่ น
คอมพิวเตอร์ศึกษา

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0101

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่/นานาชาติพ.ศ.2547)

การสอนภาษาองักฤษ  
ให้มีผูพ้ื้นฐานภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาองักฤษ

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0102

40 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
 พทุธศกัราช 2546

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา  
การศึกษาปฐมวยั

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0103

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

คณิตศาสตร์ 2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0117

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2548  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0118

39 มหาวิทยาลยัขอนแก่น

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ41

37 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

ภาษาองักฤษ 2549  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0119

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
ระดบัปริญญาตรี 5 ปี  
หลกัสูตรปรับปรุง  พทุธศกัราช 2550

การศึกษาปฐมวยั 2551  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0120

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตร
ปรับปรุง  พทุธศกัราช 2551

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาองักฤษ

2551  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0121

42 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2546

การศึกษาปฐมวยั
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาองักฤษ
วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0122

43 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)  หลกัสูตรใหม่ 
พทุธศกัราช 2547

ภาษาไทย
ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา
ศิลปกรรม
การศึกษาปฐมวยั

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0123

44 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  คณะศิลปศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นาฏศิลป์สากลศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0124

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ41



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

45 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปพทัลุง

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0125

46 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ์

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0126

47 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0127

48 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาการศึกษา  พทุธศกัราช 2547

คณิตศาสตร์
ภาษาองักฤษ
การศึกษาปฐมวยั
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ศิลปกรรมดนตรี

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0128

49 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
พทุธศกัราช 2547 สาขาวิชาการศึกษา

ภาษาไทย
ภาษาองักฤษ
สงัคมศึกษา
การศึกษาปฐมวยั
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศิลปกรรม

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0129



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

50 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา
พทุธศกัราช 2546

ภาษาไทย
ภาษาองักฤษ
สงัคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การศึกษาปฐมวยั
การศึกษาพิเศษ

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0130

51 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการศึกษา  พทุธศกัราช 2547

ภาษาไทย
ภาษาองักฤษ
สงัคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การศึกษาปฐมวยั

2547  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0131

พลศึกษา
การศึกษาปฐมวยั
สงัคมศึกษา
วิทยาศาสตร์

2549  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0132

จิตวิทยาและการแนะแนว 2550  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0133

คณิตศาสตร์ 2550  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0134

ภาษาไทย 2551  12/2551 18 ธนัวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0135

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช52



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวยั  
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
ธุรกิจศึกษา  ศิลปศึกษา  
ดนตรีศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0147

54 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวยั
เกษตรกรรม  คณิตศาสตร์  
คหกรรมศาสตร์  
บริหารธุรกิจ  ประถมศึกษา 
พลศึกษา  ภาษาไทย  
ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาองักฤษ 
 วิทยาศาสตร์  ศิลปศึกษา  
สงัคมศึกษา  สุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ  
อุตสาหกรรมศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0148

55 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่  พทุธศกัราช 2546

ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สงัคมศึกษา  
การศึกษาปฐมวยั

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0149

56 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง
 พ.ศ.2547

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
การศึกษาปฐมวยั

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0150



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

57 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547

การสอนคณิตศาสตร์  
การสอนวิทยาศาสตร์
สุขศึกษา  
คหกรรมศาสตรศึกษา
ธุรกิจศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0151

58 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย
วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี 

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0152

59 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่  พทุธศกัราช 2549

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ  สงัคมศึกษา
ดนตรี  พลศึกษา  
การศึกษาปฐมวยั  
นาฏศิลป์ศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0153

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
พทุธศกัราช 2546  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา  ศิลปกรรม  
การศึกษาปฐมวยั
การศึกษาพิเศษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0154

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรปรับปรุง  พทุธศกัราช 2549

ภาษาไทย  สงัคมศึกษา
การศึกษาปฐมวยั

2550  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0155

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
หลกัสูตรปรับปรุง  พทุธศกัราช 2550

ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์

2551  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0156

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา60



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

การศึกษาปฐมวยั  ฟิสิกส์  
เกษตรศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ชีววิทยา  นาฏศิลป์ 
ภาษาจีน  เคมี  
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยศึีกษา
จิตวิทยาศึกษาและการ
แนะแนว
การศึกษานอกระบบ
คณิตศาสตร์  ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา  พลศึกษา
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ
สงัคมศึกษา  การศึกษาพิเศษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0157

การวดัผลและการวิจยั 2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0158

การประถมศึกษา 2549  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0159

62 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ 2546

การศึกษาปฐมวยั  ภาษาไทย
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สงัคมศึกษา  ภาษาองักฤษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0160

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
พทุธศกัราช 2547

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่61



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

63 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถมัภ์

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  (5 ปี)  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวยั
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
สงัคมศึกษา  วิทยาศาสตร์
ภาษาองักฤษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0161

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (5 ปี) 
(สถาบนัราชภฏั) พ.ศ.2546

การศึกษาปฐมวยั
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สงัคมศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0162

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2548 
หลกัสูตร 5 ปี

การศึกษาปฐมวยั
สงัคมศึกษา

2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0163

คณิตศาสตร์ 2549  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0164

วิทยาศาสตร์ 2550  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0165

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548
หลกัสูตร 5 ปี

คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศิลปนาฏดุริยางค์

2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0166

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2551
หลกัสูตร 5 ปี

การศึกษาพิเศษและ
การศึกษาปฐมวยั

2552  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0167

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549  
หลกัสูตร 5 ปี

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา64



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

65 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (ครู 5 ปี) 
สาขาวิชาการศึกษา  พทุธศกัราช 2547

โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป
โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
โปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ
โปรแกรวิชาการศึกษา
ปฐมวยั

2547 - 2548  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0181

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

คอมพิวเตอร์ศึกษา 2548  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0182

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากล
ดุริยางคไ์ทย
ดุริยางคส์ากล
คีตศิลป์ไทย
คีตศิลป์สากล

2547-2549  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0183

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549

พลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา

2550  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0184

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2550

การศึกษาพิเศษ 2550  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0185

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี66

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร67



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2547

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์

2547  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0186

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2548

ดนตรีศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

2548  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0187

การศึกษาปฐมวยั
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ภาษาองักฤษ

2547  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0188

ภาษาไทย
สงัคมศึกษา

2548  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0189

70 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บณัฑิต  (หลกัสูตร 5 ปี)  หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550

วิศวกรรมเคร่ืองกล
วิศวกรรมโยธา

2548  2/2552 11 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0190

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1.คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
3.วิทยาศาสตร์-เคมี
4.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
5.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
6.สงัคมศึกษา
7.ภาษาองักฤษ

2547 - 2548  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0192

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)  หลกัสูตรใหม่  
พทุธศกัราช 2546 (หลกัสูตรชุดวิชา)

71 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลยันเรศวร68

69 มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร
ใหม่ 2547)

1.ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-
ทศันศิลปศึกษา
2.ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-
ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
3.ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-
ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
4.ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-
ศิลปะการแสดงศึกษา

2547 - 2548  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0193

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

1.การประถมศึกษา
2.คหกรรมศาสตร์
3.ศิลปศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0194

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2546)

1.ภาษาไทย
2.ภาษาองักฤษ

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0195

ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
(ศึกษาศาสตร์) (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2546)

1.คณิตศาสตร์
2.ฟิสิกส์
3.เคมี
4.ชีววิทยา
5.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0196

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

พลศึกษา 2548  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0197

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2550)

สุขศึกษา 2550  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0198

71 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

72 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

73 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2546

1.การศึกษาปฐมวยั
2.ภาษาไทย
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.สงัคมศึกษา
6.ภาษาองักฤษ

2547 - 2549  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0199

74 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี)
หลกัสูตรใหม่ 2546

1.ภาษาไทย
2.ภาษาองักฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.สงัคมศึกษา
6.ศิลปกรรม
7.การศึกษาปฐมวยั

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0200

75 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

1.ภาษาไทย
2.ภาษาองักฤษ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.สงัคมศึกษา
6.ศิลปกรรม
7.การศึกษาปฐมวยั
8.การศึกษาพิเศษ

ภาคปกติ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547

ภาคพิเศษเฉพาะ
ปีการศึกษา 2547

 3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0201



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

76 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
พทุธศกัราช 2547

1.การศึกษาปฐมวยั
2.ศิลปกรรม
3.ภาษาองักฤษ
4.คณิตศาสตร์
5.วิทยาศาสตร์

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0202

77 มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547

1.ภาษาองักฤษ
2.วิทยาศาสตร์

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0203

78 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
พทุธศกัราช 2550

1.ภาษาองักฤษ
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.การศึกษาปฐมวยั

2547 - 2551  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0204

79 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตร พ.ศ.2547)

1.การศึกษาปฐมวยั
2.การศึกษาพิเศษ
3.คณิตศาสตร์
4.ภาษาองักฤษ
5.วิทยาศาสตร์
6.สงัคมศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0205

80 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0206

81 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย
วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0207



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

82 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย
วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอด็

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0208

83 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย
วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทยั

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0209

84 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549

พลศึกษา 2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0210

85 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548

เกษตรศาสตร์ 2547  3/2552  25 กมุภาพนัธ์ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0211

1. ภาษาไทย
2. การศึกษาปฐมวยั
3. วิทยาศาสตร์
4. คณิตศาสตร์
5.  ศิลปกรรม

2547 - 2548  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0219

สงัคมศึกษา 2547 - 2549  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0220

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตรใหม่ พทุธศกัราช 2547)

1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. ภาษาองักฤษ
4. สงัคมศึกษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0221

ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี86

มหาวิทยาลยัทกัษิณ87



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ปริญญาการศึกษาบณัฑิต  
สาขาวิชาการศึกษา 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

1. จิตวิทยาการแนะแนว
2. การศึกษาปฐมวยั
3. การวดัและประเมินทาง
การศึกษาวิชาเอกคู ่
(คณิตศาสตร์)
4. การวดัและประเมินทาง
การศึกษาวิชาเอกคู่
(ศิลปะการแสดง)

1. ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549
2. นกัศึกษาท่ีเขา้
ศึกษาในปี
การศึกษา 2547 -
 2548 ท่ีเทียบ
โอนเขา้ศึกษา
ตามหลกัสูตร

 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0222

88 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0223

89 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

1. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
2. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0224

90 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์
คณะศิลปศึกษา  ห้องเรียนเครือขา่ย  
วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา

ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2547)

นาฏศิลป์ไทยศึกษา 2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0225

การศึกษาบณัฑิต (5 ปี)
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

ภาษาไทย 2547 - 2548  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0226

มหาวิทยาลยัทกัษิณ87

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ91



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

การศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

การประถมศึกษา นกัศึกษาท่ีเขา้
ศึกษาในปี
การศึกษา 2547 -
 2548 ท่ีเทียบ
โอนเขา้ศึกษา
ตามหลกัสูตร

 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0227

92 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548

1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิศวกรรมโยธา
5.วิศวกรรมเคร่ืองกล

2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0236

93 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
ส่วนกลาง

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย
2. การสอนภาษาองักฤษ

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0237

94 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลยั

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาองักฤษ 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0238

95 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาองักฤษ 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0239

96 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตลา้นนา

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย
2. การสอนภาษาองักฤษ
3. การบริหารการศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0240

97 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาไทย 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0241

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ91



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

98 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตอีสาน

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาองักฤษ  
2. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0242

99 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตร้อยเอด็

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย
2. การสอนภาษาองักฤษ  
3. การบริหารการศึกษา
4. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0243

100 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี  
ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาองักฤษ  
2. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0244

101 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0245

102 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตอีสาน

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0246

103 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตร้อยเอด็

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0247

104 มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั
วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0248

105 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
(หลกัสูตร 5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550

วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0249



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

106 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
หลกัสูตรปรับปรุง พทุธศกัราช 2549

1. ภาษาไทย
2. ภาษาองักฤษ
3. สงัคมศึกษา
4. การศึกษาปฐมวยั
5.  วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา
7. พลศึกษา-เทคโนโลยี
ผูส่ื้อขา่วกีฬา

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0250

1. การศึกษาปฐมวยั
2. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
3. สงัคมศึกษา
4. คอมพิวเตอร์ศึกษา
5. พลศึกษา
6. ดนตรีศึกษา

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0251

 ธุรกิจศึกษา 2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0252

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง
 พ.ศ.2549)

1. ภาษาไทย
2. สงัคมศึกษา
3. การศึกษาปฐมวยั
4. คณิตศาสตร์
5. ภาษาองักฤษ

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0253

ครุศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่
พ.ศ.2549

พลศึกษา 2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0254

ครุศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่ 
พทุธศกัราช 2549

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็107

108 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2550)

วิทยาศาสตร์ 2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0255

ครุศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.
2550

เทคโนโลยสีารสนเทศและ
ส่ือสารการศึกษา

2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0256

109 มหาวิทยาลยัรามค าแหง ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548

พลศึกษา 2548 - 2550 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0268

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี)
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

1. พลศึกษา
2. ดนตรีศึกษา

2548 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0269

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี)
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0270

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี)
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

เทคโนโลยแีละนวตักรรม
การศึกษา

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0271

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่)
พทุธศกัราช 2549

1. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
2. พลศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0272

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง
 พ.ศ.2549)

1. คณิตศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์
3. สงัคมศึกษา
4. การศึกษาปฐมวยั

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0273

ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

1. ภาษาไทย
2. ภาษาองักฤษ

2550 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0274

112 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี)  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวยั 2/2548 8/2552 18 มิถุนายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0275

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

108 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์110

111



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

113 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
4. สงัคมศกึษา
5. คอมพวิเตอรศ์กึษา

2549 - 2553 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0278

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

ภาษาองักฤษ 2550 - 2554 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0279

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)        
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550)

1. คอมพวิเตอรศ์กึษา
2. คณิตศาสตร์
3. การศกึษาปฐมวยั

2550 - 2554 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0280

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551)

วทิยาศาสตร์ 2551 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0281

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2551)

ภาษาไทย 2551 - 2555 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0282

มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็114



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

115 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2548)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ
4. สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
5. วิชาเอกวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
6. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า

2548 - 2552 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0283

116 วทิยาลยัราชสดุา  มหาวทิยาลยัมหดิล ศลิปศาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550

สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 2547 - 2548 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0284

117 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2549

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2549 - 2553 11/2552 17 กนัยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0294

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2549

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา
3. สาขาวิชาพลศึกษา
4. สาขาวิชาภาษาไทย
5. สาขาวิชาภาษาองักฤษ
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7. สาขาวิชาสงัคมศึกษา

2549 - 2553 11/2552 17 กนัยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0295118 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2550 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
3. สาขาวิชาทศันศิลป์
4. สาขาวิชานาฏศิลป์

2550 - 2554 11/2552 17 กนัยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0296

119 มหาวทิยาลยันเรศวร การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

2552 - 2556 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0302

120 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ.2549

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2549 - 2553 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0303

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั - ส าหรบันกัศกึษา 
กศ.ปช.ใหก้าร
รบัรองเฉพาะ
ปีการศกึษา 2549
- ส าหรบันกัศกึษา
ภาคปกต ิใหก้าร
รบัรองตัง้แต่
ปีการศกึษา 
2549 - 2552

15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0304มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2548

118 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี

121



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาศลิปกรรม 
(ดนตร,ี นาฏศลิป์)  
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาภาษาไทย

2549 - 2552 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0305

สาขาวชิาศลิปกรรม 
(ทศันศลิป์)

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2549

15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0306

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาฟิสกิส์

2549 - 2552 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0307

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2549, 2551, 
2552

15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0308

สาขาวชิาศลิปศกึษา 2550 - 2552 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0309

สาขาวชิาชวีวทิยา เฉพาะ
ปีการศกึษา 
2550, 2552

15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0310

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2548

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2548

121



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2549

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2550 - 2552 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0311

122 มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ ครศุาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2550) 

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2549 - 2553 15/2552 24 ธนัวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0312

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2551 - 2555 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0313

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2551)

สาขาวชิาฟิสกิส์ 2551 - 2555 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0314

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2551 - 2555 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0315

124 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
 พทุธศกัราช 2548

สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ เฉพาะ
ปีการศกึษา

2549, 2551, 
2552

1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0316

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

123 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

121



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

125 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ 
 พ.ศ.2549

1. วชิาเอกภาษาไทย
2. วชิาเอกภาษาองักฤษ
3. วชิาเอกคณิตศาสตร์
4. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
5. วชิาเอกสงัคมศกึษา
6. วชิาเอก
    คอมพวิเตอรศ์กึษา
7. วชิาเอก
    การศกึษาปฐมวยั
8. วชิาเอกพลศกึษา

2549 - 2553 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0317

126 มหาวทิยาลยัทกัษณิ การศกึษาบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549)

1. วชิาเอกคณิตศาสตร์
2. วชิาเอกพลศกึษา
3. วชิาเอกภาษาไทย
4. วชิาเอกภาษาองักฤษ
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
    - เคมี
6. วชิาเอกวทิยาศาสตร ์
   - ชวีวทิยา
7. วชิาเอกวทิยาศาสตร ์
   - ฟิสกิส์
8. วชิาเอกสงัคมศกึษา

2549 - 2553 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0318

127 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (5 ปี)
 พ.ศ.2548

1. วชิาเอกวศิวกรรม
    อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
    โทรคมนาคม
2. วชิาเอกวศิวกรรมโยธา

2548 - 2549 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0319



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

128 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (5 ปี)
 (หลกัสตูร พ.ศ.2548)

1. วชิาเอกวศิวกรรม
    อุตสาหการ
2. วชิาเอก
    วศิวกรรมเครื่องกล

2548 - 2549 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0320

129 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูร พ.ศ.2548)

วชิาเอกวศิวกรรมอุตสา
หการ

2548 - 2550 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0321

130 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2551

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสา
หการ

2548 - 2549 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0337

131 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

สาขาวชิานาฏศลิป์ 2552 - 2556 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0338

132 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2552

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2552 - 2556 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0339

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549)

สาขาวชิาพลศกึษา 2549 - 2552 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0340133 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2550 - 2552 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0341

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550)

สาขาวชิานวตักรรมและ
คอมพวิเตอร์

2550 - 2552 4/2553 23 มนีาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0342

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
2. สาขาวชิาภาษาจนี

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0348

ครศุาตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0349

133 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี

134 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ 
 ปีพทุธศกัราช 2549

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2549 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0350

ครศุาตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ  
ปีพทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2550 - 2554 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0351

136 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ. 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2552

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2552 - 2556 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0352

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2549

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
4. สาขาวชิาพลศกึษา

2549 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0353

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ 
 พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0354

138 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ ครศุาสตรบณัฑติ  
พทุธศกัราช 2550

1. โปรแกรมวชิา
คณิตศาสตร์
2. โปรแกรมวชิา
ภาษาองักฤษ
3. โปรแกรมวชิาการ
ศกึษาปฐมวยั

2548 - 2552 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0355

137 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี

135 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชปูถมัภ์



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

139 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
ฉบบัปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2548

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
4. สาขาวชิาพลศกึษา
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2548

7/2553 31 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0368

140 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร
ปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2551 - 2555 8/2553 10 มถุินายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0371

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล  
วทิยาเขตพระนครเหนอื)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.
2548)

วชิาเอกวศิวกรรมอุตสา
หการ

2548 - 2549 9/2553 15 กรกฎาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0374

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.
2550)

1. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

2549 - 2553 9/2553 15 กรกฎาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0375

142 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรธีรรมราช)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2551 - 2555 9/2553 15 กรกฎาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0376

141



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

143 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
วทิยาเขตขอนแก่น 
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   
วทิยาเขตขอนแก่น)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ  
(หลกัสตูร พ.ศ. 2548)

1. วชิาเอกวศิวกรรมโยธา 
2. วชิาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า
3. วชิาเอกวศิวกรรม
    อุตสาหการ  
4. วชิาเอกวศิวกรรม
    อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
    โทรคมนาคม

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2549

11/2553 16 กนัยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0379

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549)

1. สาขาวชิาครศุาสตร์
    สภาพแวดลอ้มภายใน
2. สาขาวชิาครศุาสตร์
    การออกแบบ
3. สาขาวชิาครศุาสตร์
   วศิวกรรม

2549 - 2553 11/2553 16 กนัยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0380

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550)

สาขาวชิาสถาปตัยกรรม 2551 - 2555 11/2553 16 กนัยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0381

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2551)

สาขาวชิาครศุาสตรเ์กษตร 2551 - 2555 11/2553 16 กนัยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0382

144 สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
(จดัการเรยีนการสอนทีส่ถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

145 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
วทิยาเขตขอนแก่น 
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   
วทิยาเขตขอนแก่น)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร พ.ศ.2548)

1. วชิาเอกวศิวกรรมโยธา 
2. วชิาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า
3. วชิาเอกวศิวกรรม
    อุตสาหการ  
4. วชิาเอกวศิวกรรม
    อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
    โทรคมนาคม

2550 - 2552 13/2553 21 ตุลาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0384

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549)

สาขาวชิาพลศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

14/2553 18 พฤศจกิายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0386

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2553 - 2554 14/2553 18 พฤศจกิายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0387

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550)

สาขาวชิานวตักรรมและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

2553 - 2554 14/2553 18 พฤศจกิายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0388

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธาน)ี

146



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

147 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ 
 พทุธศกัราช 2551

สาขาวชิาการประถมศกึษา 1/2551 - 1/2555 14/2553 18 พฤศจกิายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0389

148 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่ 
พ.ศ.2549  หลกัสตูร 5 ปี

สาขาวชิาพลศกึษา 2550 - 2553 14/2553 18 พฤศจกิายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0390

ครศุาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2549

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2549 - 1/2553 15/2553 16 ธนัวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0393

ครศุาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาศลิปกรรม
ดนตรี

1/2550 - 1/2554 15/2553 16 ธนัวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0394

ครศุาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
และคอมพวิเตอร์
3. สาขาวชิาชวีวทิยา
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1/2550 - 1/2554 15/2553 16 ธนัวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0395

ครศุาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาภาษาไทย

1/2552 - 
1/2556

15/2553 16 ธนัวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0396

149 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัเพชรบุร)ี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2548

1. สาขาวชิาการสอน
นาฏยสงัคตี
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0399

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2549

1. สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตร์
2. สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาการสอน
ภาษาต่างประเทศ
4. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
5. สาขาวชิาการสอน
สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม
6. สาขาวชิาการสอน
สขุศกึษาและพลศกึษา

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0400

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549

สาขาวชิาการสอนศลิปะ 1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0401

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาพลศกึษา 1/2551 - 1/2555 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0402

มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
บรูพา)

150

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงราย)

151



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูร 5 ปี
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2551

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
5. สาขาวชิาภาษาไทย
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2551 - 2555 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0403

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2551

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 1/2551 - 1/2555 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0404

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2552

สาขาวชิาเคมี 1/2553 - 1/2557 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0405

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552

1. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
2. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ

1/2552 - 1/2556 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0406

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2552

1. สาขาวชิาชวีวทิยา
2. สาขาวชิาฟิสกิส์

1/2553 - 1/2557 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0407

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2553

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1/2553 - 1/2557 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0408

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงราย)

151



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูร 5 ปี
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาฟิสกิส์
2. สาขาวชิาชวีวทิยา
3. สาขาวชิาเคมี
4. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
5. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
6. สาขาวชิาพลศกึษาและ
การจดัการกฬีา

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0409

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูร 5 ปี 
พ.ศ.2548 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
3. สาขาวชิาภาษาไทย
4. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1/2550 - 1/2554 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0410

153 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
สว่นกลาง
(จดัการเรยีนการสอนทีส่ว่นกลาง)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
2. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0411

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม)

152



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

154 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต
มหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0412

155 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตสรินิธรราชวทิยาลยั
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต
สรินิธรราชวทิยาลยั)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0413

156 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตลา้นนา
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขตลา้นนา)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
2. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0414

157 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตศรธีรรมาโศกราช
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต
ศรธีรรมาโศกราช)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0415

158 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตอสีาน
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขตอสีาน)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0416



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

159 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต
รอ้ยเอด็)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
2. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
4. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0417

160 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาเขต
ศรลีา้นชา้ง)

ศาสนศาสตรบณัฑติ(หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
3. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2549 - 1/2553 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0418

161 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัชยัภมู)ิ

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ
 พ.ศ.2550)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2549 - 2553 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0427



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

162 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงคราม)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 
2548  สาขาวชิาการศกึษา

1. วชิาเอกภาษาไทย
2. วชิาเอกภาษาองักฤษ
3. วชิาเอกสงัคมศกึษา
4. วชิาเอกคณิตศาสตร์
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
6. วชิาเอกพลศกึษา
7. วชิาเอกการศกึษา
ปฐมวยั
8. วชิาเอกการศกึษาพเิศษ

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2549

5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0428



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1.สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาภาษาไทย
4. สาขาวชิาสขุศกึษา
5. สาขาวชิาพลศกึษา
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาศลิปกรรม
ศาสตรศ์กึษา
8. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
9. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
10. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์-
เคมี
11. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์-ชวีวทิยา

1/2549 - 1/2553 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0429

สาขาวชิาจติวทิยาการแนะ
แนว

1/2550 - 1/2554 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0430

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์-
ฟิสกิส์

1/2551 - 1/2555 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0431

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2549

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์-
ฟิสกิส์

1/2549 - 1/2550 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0432

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

163 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่
 พ.ศ.2547

สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์

2549 - 2550 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0433

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม ่
 พ.ศ.2549

สาขาวชิาพลศกึษา 2549 - 2550 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0434

ครศุาสตรบณัฑติ  ฉบบัปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2548

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
4. สาขาวชิาพลศกึษา
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
6. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2549

5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0435

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรฉบบั
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2549

5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0436

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549

1. วชิาเอกภาษาไทย
2. วชิาเอกภาษาองักฤษ
3. วชิาเอกคณิตศาสตร์
4. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
5. วชิาเอกสงัคมศกึษา
6. วชิาเอกศลิปกรรม

1/2549 - 1/2553 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0437

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน)
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มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร)ี
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166 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549

1. สาขาวชิาภาษาจนี
2. สาขาวชิาพลศกึษา

1/2549 - 1/2553 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0438

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)   
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2549)

สาขาวชิาการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (การประถมศกึษา)

2549 - 2553 5/2554 24 มนีาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0439

167 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู)ิ

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 2549 - 2553 10/2554 21 กรกฎาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0452

168 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัธนบุร ี– สมทุรปราการ)

ครศุาสตรบณัฑติ (ปรญิญาตร ี5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2552 - 1/2556 10/2554 21 กรกฎาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0453

ครศุาสตรบณัฑติ ระดบัปรญิญาตรี
5 ปี หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2552

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1/2552-1/2556 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0456

ครศุาสตรบณัฑติ ระดบัปรญิญาตร ี
5 ปี หลกัสตูรใหม ่ 
พทุธศกัราช 2552

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา

1/2553-1/2557 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0457

ครศุาสตรบณัฑติ ระดบัปรญิญาตรี
5 ปี หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 1/2554-1/2558 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0458

170 สถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตสพุรรณบุร ี
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  
วทิยาเขตสพุรรณบุร ีจงัหวดัสพุรรณบุร)ี

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0459

166 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม)

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัศรสีะเกษ)
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ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

171 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) 

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิาสขุศกึษา

2553-2555 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0460

172 สถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตล าปาง 
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตล าปาง 
จงัหวดัล าปาง)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0461

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2550)

สาขาวชิาพลศกึษาส าหรบั
คนพกิาร

2551-2552 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0462

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิาสขุศกึษา 
3. สาขาวชิาพลศกึษา
ส าหรบัคนพกิาร

2553-2555 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0463

174 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตศรสีะเกษ
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  
วทิยาเขตศรสีะเกษ  จงัหวดัศรสีะเกษ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 11/2554 18 สงิหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0464

สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตยะลา
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตยะลา  
จงัหวดัยะลา)
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ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

175 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปตัตาน ี(จดัการเรยีนการสอน 
ณ วทิยาลยัอสิลามศกึษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2550 
(หลกัสตูร 5 ปี)

สาขาวชิาครศุาสตรอ์สิลาม 1/2549-1/2553 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0467

176 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอน ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร)ี

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2549)

1. นาฏศลิป์ไทย 
2. นาฏศลิป์สากล 
3. ดุรยิางคไ์ทย 
4. ดุรยิางคส์ากล 
5. คตีศลิป์ไทย      
6. คตีศลิป์สากล

1/2550-1/2554 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0468

177 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอุดรธาน ี
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตอุดรธานี
จงัหวดัอุดรธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0469

178 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชยัภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชยัภมู ิ 
จงัหวดัชยัภมู)ิ

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0470



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

179 สถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขต
มหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0471

180 สถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตสมทุรสาคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขต
สมทุรสาคร   จงัหวดัสมทุรสาคร)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 12/2554 15 กนัยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0472

181 สถาบนัการพลศกึษา 
วทิยาเขตอ่างทอง 
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตอ่างทอง
จงัหวดัอ่างทอง)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจกิายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0473

182 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชลบุร ี
จงัหวดัชลบุร)ี

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจกิายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0474

183 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตกรงุเทพ
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตกรงุเทพ
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจกิายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0475



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

184 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
จงัหวดัเชยีงราย)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 1/2551-1/2555 16/2554 7 ธนัวาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0476

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม
2. สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ
3. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2550

16/2554 7 ธนัวาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0477

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551)

1. สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ
4. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

1/2551-1/2555 16/2554 7 ธนัวาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0478

186 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
จงัหวดัรอ้ยเอด็)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2553

1. สาขาวชิาพลศกึษาและ
การจดัการกฬีา
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2553-2557 1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0480

185 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ
วทิยาเขตนนทบุร ี 
และวทิยาเขตสพุรรณบุร)ี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

187 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั
ในพระสงัฆราชปูถมัภ ์ 
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาปชาบดี
เถรวีทิยาลยัในพระสงัฆราชปูถมัภ ์
จงัหวดันครราชสมีา)

ศาสนศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2550, 1/2553

1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0481

188 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
  ถนนเจรญิกรงุ เขตสาธร
กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ศกึษา

1/2552-1/2556
เฉพาะทีศ่กึษา
ตามหลกัสตูร 
5 ปี  โดยไมม่ี
การเทยีบโอน
เขา้ศกึษาตาม
หลกัสตูร

1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0482

189 มหาวทิยาลยัขอนแก่น
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น )

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550)

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

1/2550-2554 2/2555 20 กุมภาพนัธ ์2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0484

ครศุาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั 
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาภาษาไทย 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

1/2552-1/2556 2/2555 20 กุมภาพนัธ ์2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0487190 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  
จงัหวดัสกลนคร)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)

สาขาวชิานวตักรรมและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2553-1/2557 2/2555 20 กุมภาพนัธ ์2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0488

191 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย  
และศนูยก์ารศกึษาขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น)

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร ค.บ. 5 ปี)   
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา  
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา  
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั  
7. สาขาวชิาพลศกึษา  
8. สาขาวชิานวตักรรมและ
เทคโนโลยกีารศกึษา  
9. สาขาวชิาภาษาไทย  
10. สาขาวชิาศลิปศกึษา

1/2550-1/2554 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0489

190 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  
จงัหวดัสกลนคร)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาวจิยัและ
ประเมนิการศกึษา
3. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

2550-2554 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0490

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2553

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 1/2553-1/2557 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0491
(ยกเลิก)

ครศุาสตรบณัฑติ  ฉบบัปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2548

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
4. สาขาวชิาพลศกึษา
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
6. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2550

5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0492

192

193 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
จงัหวดัลพบุร)ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
กรงุเทพฯ)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2550

5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0493

194 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิลูสงคราม  จงัหวดัพษิณุโลก)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2548  
สาขาวชิาการศกึษา

1. วชิาเอกภาษาไทย
2. วชิาเอกภาษาองักฤษ
3. วชิาเอกสงัคมศกึษา
4. วชิาเอกคณิตศาสตร์
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
6. วชิาเอกพลศกึษา
7. วชิาเอกการศกึษา
ปฐมวยั
8. วชิาเอกการศกึษาพเิศษ

2550-2553 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0494

193 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
จงัหวดัลพบุร)ี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

195 มหาวทิยาลยัขอนแก่น
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น )

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
ศกึษา
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ศกึษา
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
5. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาการสอน
ภาษาญีปุ่น่
8. สาขาวชิาศลิปศกึษา
9. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษใหผู้ม้ ี
พืน้ฐานภาษาอืน่นอกจาก
ภาษาองักฤษ (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ

2552-2556 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0495

196 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ
พ.ศ.2551

สาขาวชิา
วศิวกรรมอุตสาหการ

2550-2552 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0496



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

197 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
จงัหวดัสงขลา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2554

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ

2554-2558 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0500

การศกึษาบณัฑติ
สาขาวชิาการศกึษา
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550

1. วชิาเอกคณิตศาสตร์
2. วชิาเอกฟิสกิส์
3. วชิาเอกเคมี
4. วชิาเอกชวีวทิยา
5. วชิาเอกวทิยาการ
คอมพวิเตอร์
6. วชิาเอกพฒันาสงัคม
7. วชิาเอกพลานามยั

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2550

6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0501

การศกึษาบณัฑติ
สาขาวชิาการศกึษา
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551

1. วชิาเอกคณิตศาสตร์
2. วชิาเอกฟิสกิส์
3. วชิาเอกเคมี
4. วชิาเอกชวีวทิยา
5. วชิาเอกวทิยาการ
คอมพวิเตอร์
6. วชิาเอกพฒันาสงัคม
7. วชิาเอกพลานามยั

2551-2553 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0502

198 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

199 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตสโุขทยั
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตสโุขทยั 
จงัหวดัสโุขทยั)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0503

200 สถาบนัการพลศกึษา  
วทิยาเขตเพชรบรูณ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  
วทิยาเขตเพชรบรูณ์ จงัหวดัเพชรบรูณ์)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0504

201 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  กรงุเทพฯ)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาเทคโนโลยี
สือ่สารการศกึษา

2550-2551 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0505

202 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาชวีวทิยา

2550-2554 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0506

203 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอน 
ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ี จงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550)

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2547-2551 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0507



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

204 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตกระบี่
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตกระบี ่
จงัหวดักระบี)่

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 7/2555 17 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0509

205 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตตรงั
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตตรงั 
จงัหวดัตรงั)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 7/2555 17 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0510

206 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน   
วทิยาเขตสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร พ.ศ.2548)

วชิาเอกวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

2550-2552 7/2555 17 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0511

207 สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชมุพร
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตชมุพร 
จงัหวดัชมุพร)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(ปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาพลศกึษา 2553-2555 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0512



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิาภาษาจนี 
2. สาขาวชิาชวีวทิยา 
3. สาขาวชิาเคมี
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
5. สาขาวชิาภาษาไทย 
6. สาขาวชิาฟิสกิส ์
7. สาขาวชิาศลิปศกึษา 
8. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

1/2553-1/2557 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0513

สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา

1/2553-1/2557 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0514

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 1/2554-1/2558 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0515

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา  
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา  
4. สาขาวชิาพลศกึษา  
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

2551-2552 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0516

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2551-2553 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0517

208 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553)

ครศุาสตรบณัฑติ ฉบบัปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2548

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
จงัหวดัลพบุร)ี

209



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรฉบบั
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2551-2553 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0518

210 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) พ.ศ.2548

1. วชิาเอกวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม
2. วชิาเอกวศิวกรรมโยธา

2550-2552 8/2555 18 มถุินายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0519

211 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสติ  เขตดุสติ กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  (5 ปี)  
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2554

สาขาวชิาการประถมศกึษา 1/2555-1/2559 9/2555 27 กรกฎาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0521

ครศุาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิาเคม ี
2. สาขาวชิาฟิสกิส์

1/2554-1/2558 9/2555 27 กรกฎาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0522

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2554)

1.สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
2.สาขาวชิาอุตสาหกรรม
ศลิป์และเทคโนโลยี

1/2554-1/2558 9/2555 27 กรกฎาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0523

213 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2551-2555 9/2555 27 กรกฎาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0524

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร)

212

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
จงัหวดัลพบุร)ี

209



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

214 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัยะลา  จงัหวดัยะลา)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาภาษาไทย   
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป   
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2554-1/2558 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0525

215 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(จดัการเรยีนการสอนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

1. สาขาวชิาการศกึษา
    ปฐมวยั   
2. สาขาวชิาประถมศกึษา 
3. สาขาวชิาศลิปศกึษา   
4. สาขาวชิาธุรกจิศกึษา  
5. สาขาวชิาดนตรศีกึษา 
จ านวน 3 วชิาเอก คอื 
  (1) วชิาเอกดนตรศีกึษา 
  (2) วชิาเอกการสอน
       ดนตรไีทย
  (3) วชิาเอกการสอน
       ดนตรสีากล

2552-2556 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0526



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

6. สาขาวชิามธัยมศกึษา 
จ านวน 10 วชิาเอก คอื   
   (1) วชิาเอกภาษาไทย
   (2) วชิาเอก
        ภาษาองักฤษ
   (3) วชิาเอกสงัคมศกึษา 
   (4) วชิาเอก
        วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
   (5) วชิาเอกฟิสกิส์
   (6) วชิาเอกเคม ี   
   (7) วชิาเอกชวีวทิยา 
   (8) วชิาเอกคณิตศาสตร์
   (9) วชิาเอก
        ภาษาฝรัง่เศส
   (10) วชิาเอก
         ภาษาเยอรมนั



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

7. สาขาวชิาสขุศกึษาและ
พลศกึษา  จ านวน 2 
วชิาเอก   
   (1) วชิาเอกสขุศกึษา   
   (2) วชิาเอกพลศกึษา   
8. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา  จ านวน 2 
วชิาเอก 
   (1) วชิาเอกเทคโนโลยี
        การศกึษา
   (2) วชิาเอก
        คอมพวิเตอร์
        การศกึษา   
9. สาขาวชิาการศกึษา
นอกระบบโรงเรยีน

10. สาขาวชิาจติวทิยาการ
ปรกึษาการแนะแนวและ
การศกึษาพเิศษ  จ านวน 2
 วชิาเอก 
     (1) วชิาเอกจติวทิยา
          การปรกึษาและ
          แนะแนว
     (2) วชิาเอก
          การศกึษาพเิศษ



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

216 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสงขลา จงัหวดัสงขลา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)        
หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2554

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2555-1/2559 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0527

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2549-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0528

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2552-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0529

สาขาวชิาการประถมศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา 
2549 , 2551 
และ 2552

10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0530

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2549-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0531

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2549-2550 และ
 2552-2553

10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0532

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2552-2556 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0533

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2553-2557 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0534
ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2552)  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 2552-2556 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0535

มหาวทิยาลยันครพนม
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
นครพนม  จงัหวดันครพนม)

219 ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

217 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาลยัศาสนศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ
กาฬสนิธุ์  
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาลยั
ศาสนศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตกิาฬสนิธุ์  
จงัหวดักาฬสนิธุ์)

ศาสนศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

218 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาลยัศาสนศาสตรย์โสธร
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาลยัศาสน
ศาสตรย์โสธรจงัหวดัยโสธร)

ศาสนศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี 
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พ.ศ.2554

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 2554-2558 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0536

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2554)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2554-2558 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0537

220 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
จงัหวดัพษิณุโลก)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2548  สาขาวชิา
การศกึษา 

วชิาเอกดนตรศีกึษา 2552-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0538

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
 พทุธศกัราช 2551

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
7. สาขาวชิาศลิปกรรม
ศกึษา

2552-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0539

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)  

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2552-2553 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0540

มหาวทิยาลยันครพนม
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
นครพนม  จงัหวดันครพนม)

219

221 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

222 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2550
สาขาวชิาการจดัการเรยีนรู้

1. สาขาเกษตรและ
   สิง่แวดลอ้มศกึษา
2. สาขาคณิตศาสตรแ์ละ
   คอมพวิเตอรศ์กึษา
3. สาขาพลศกึษาและ
    สขุศกึษา
4. สาขา
    ภาษาองักฤษศกึษา

2551-2555 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0541

223 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัรอ้ยเอด็  จงัหวดัรอ้ยเอด็)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2551)

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2551-2555 10/2555 28 กนัยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0542

1. สาขาวชิาการออกแบบ
    สภาพแวดลอ้มภายใน
2. สาขาวชิาครศุาสตร์
    การออกแบบ 
3. สาขาวชิาครศุาสตร์
    วศิวกรรม  
4. สาขาวชิาครศุาสตร์
    เกษตร

2554-2558 13/2555 20 ธนัวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0543

สาขาวชิาสถาปตัยกรรม 2555-2559 13/2555 20 ธนัวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0544

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
(จดัการเรยีนการสอนทีส่ถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั  กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

224



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

225 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
วทิยาเขตขอนแก่น
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
วทิยาเขตขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น )

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2553)

1. สาขาวชิา
    วศิวกรรมโยธา  
2. สาขาวชิา
    วศิวกรรมไฟฟ้า 
3. สาขาวชิา
   วศิวกรรมอุตสาหการ 
4. สาขาวชิาวศิวกรรม
    อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
    โทรคมนาคม

2553-2557 13/2555 20 ธนัวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0545

226 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนภาคปกติ
ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2553

สาขาวชิาฟิสกิส์ 1/2554-1/2558 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0546

227 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
เขตพระนคร  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2552) 

1. สาขาวชิานาฏศลิป์
    ไทยศกึษา
2. สาขาวชิานาฏศลิป์
    สากลศกึษา
3. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
    ไทยศกึษา
4. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
    สากลศกึษา

2552-2556 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0547

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ

2551-2552 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0548228 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั  จงัหวดัสงขลา)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(5 ปี) (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิาวศิวกรรม
   แมคคาทรอนกิส ์ 
2. สาขาวชิาวศิวกรรม
   อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
   โทรคมนาคม

2553-2557 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0549

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ

2553-2557 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0550

229 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนอื
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนอื  กรงุเทพฯ)

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.
2553)

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
และการศกึษา

2553-2557 2/2556 28 กุมภาพนัธ ์2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0551

230 วทิยาลยัราชสดุา  มหาวทิยาลยัมหดิล
(จดัการเรยีนการสอนทีว่ทิยาลยัราชสดุา
มหาวทิยาลยัมหดิล  จงัหวดันครปฐม)

ศลิปศาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552 
(หลกัสตูร 5 ปี)

สาขาวชิาหหูนวกศกึษา 2552-2556 2/2556 28 กุมภาพนัธ ์2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0552

231 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตวงัน้อย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตวงัน้อย
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาการสอน
   ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาการสอน
   ภาษาไทย
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาการสอน
   พระพทุธศาสนา

2550-2554 2/2556 28 กุมภาพนัธ ์2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0553

228 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั  จงัหวดัสงขลา)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

232 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
วทิยาเขตเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลค็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554
ภาคปกติ

7/2556 20 มถุินายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0554

233 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ภาคพายพั จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(5 ปี)  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553

1. สาขาวชิา
    วศิวกรรมโยธา
2. สาขาวชิาวศิวกรรม
    อเิลค็ทรอนกิสแ์ละ
    โทรคมนาคม

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2553 
และปีการศกึษา
 2554 ภาคปกติ

7/2556 20 มถุินายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0555

234 มหาวทิยาลยัทกัษณิ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
    - ชวีวทิยา 
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
    - เคม ี 
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
    - ฟิสกิส ์
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

1/2554-1/2558 7/2556 20 มถุินายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0556

235 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรหา้ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2554

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2555-1/2559 9/2556 30 กรกฎาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0557



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1. สาขาวชิา
    การประถมศกึษา 
2. สาขาวชิา
    จติวทิยาการแนะแนว 
3. สาขาวชิาเทคโนโลยี
    สือ่สารการศกึษา 
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
5. สาขาวชิาภาษาไทย 
6. สาขาวชิาศลิปกรรม
   ศาสตรศ์กึษา 
7. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2552-2556 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0558

1. สาขาวชิาพลศกึษา 
    (วชิาเอก-โท และ
    วชิาเอก-คู่)   
2. สาขาวชิาสขุศกึษา
    (วชิาเอก-โท และ
    วชิาเอก-คู่)

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552

10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0559

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
กรงุเทพมหานคร)

236 การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

สาขาวชิาสขุศกึษาและ
พลศกึษา 
จ านวน 3 วชิาเอก ไดแ้ก่  
1. วชิาเอกเดีย่วสาขา
    สขุศกึษา 
2. วชิาเอกเดีย่วสาขา
    พลศกึษา 
3. วชิาเอกคูส่าขา
   สขุศกึษาและพลศกึษา

2553-2557 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0560

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิา
    การประถมศกึษา 
2. สาขาวชิาศลิปศกึษา 
3. สาขาวชิาพลศกึษา 
4. สาขาวชิาเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการ
    ประเมนิผลการศกึษา

2552-2556 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0561

ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2552
(หลกัสตูร 5 ปี)

1.สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาภาษาไทย

2552-2556 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0562

วทิยาศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552
(หลกัสตูร 5 ปี)

1. วชิาเอกคณิตศาสตร ์
2. วชิาเอกเคม ี
3. วชิาเอกชวีวทิยา 
4. วชิาเอกฟิสกิส ์
5. วชิาเอก
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป

2552-2556 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0563

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี)

237

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
กรงุเทพมหานคร)

236 การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

238 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย  
และทีศ่นูยก์ารศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย จงัหวดัขอนแก่น)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร ค.บ. 
5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2550

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา  
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
4. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
5. สาขาวชิาภาษาไทย

2550-2554
โดยจดัการศกึษา
ในระบบไตรภาค

10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0564

239 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
(จดัการเรยีนการสอน
ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
จงัหวดัศรสีะเกษ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5ปี) 
ระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูรปรบัปรงุ
พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิา
    การประถมศกึษา
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาภาษาไทย
7. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
8. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2555-1/2559 10/2556 15 สงิหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0565



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

240 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 
จงัหวดัรอ้ยเอด็)

ครศุาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตรท์ัว่ไป  
2. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั  
3. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา 
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
6. สาขาวชิาพลศกึษา  
7. สาขาวชิาภาษาไทย  
8. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
9. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

2555-2559 12/2556 19 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0566

241 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2554) (หลกัสตูร 5 ปี)

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2554-2558 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0567

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 2554-2558 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0568

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2555-2559 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0569

242 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
จงัหวดัล าปาง)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาภาษาไทย 
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
3. สาขาวชิาฟิสกิส ์
4. สาขาวชิาชวีวทิยา 
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
6. สาขาวชิาเคม ี
7. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
8. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2555-2559 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0570

243 วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั   เฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ    
ราชวทิยาลยั  เฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี จงัหวดัน่าน)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2552-2554 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0571

242 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
จงัหวดัล าปาง)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

244 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา กรงุเทพมหานคร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
สาขาวชิาการศกึษา 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2552

1. แขนงวชิาภาษาไทย 
2. แขนงวชิา
   ภาษาองักฤษ 
3. แขนงวชิาคณิตศาสตร ์
4. แขนงวชิาวทิยาศาสตร ์
5. แขนงวชิา
   การศกึษาปฐมวยั

2552-2554 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0572

245 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
กรงุเทพมหานคร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาอสิลามศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0573

246 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
กรงุเทพมหานคร)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
2. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตรท์ัว่ไป  
3. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตร์-ฟิสกิส ์
4. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตร์-เคม ี
5. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตร์-ชวีวทิยา

2552-2556 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0574



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาพลศกึษา 
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
3. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั 
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
5. สาขาวชิาศลิปศกึษา 
6. สาขาวชิาภาษาไทย 
7. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา 
8. สาขาวชิา
    วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
9. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

2554-2558 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0575

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาเทคโนโลยี
   การศกึษาและ 
   คอมพวิเตอรก์ารศกึษา 
2. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

2554-2558 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0576

248 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ีจงัหวดั
อุบลราชธาน)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2554-2558 13/2556 26 กนัยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0577

247 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
จงัหวดัราชบุร)ี



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

2553-2554 15/2556 7 พฤศจกิายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0578

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 15/2556 7 พฤศจกิายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0579

250 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

2552-2554 15/2556 7 พฤศจกิายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0580

251 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
สโุขทยั
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
สโุขทยั  จงัหวดัสโุขทยั)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 16/2556 19 ธนัวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0581

249 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตเชยีงใหม ่  จงัหวดัเชยีงใหม่)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

252 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
เชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
เชยีงใหม ่ จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 16/2556 19 ธนัวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0582

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 1/2555-1/2559 16/2556 19 ธนัวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0583

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาภาษาไทย
6. สาขาวชิานวตักรรมและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา
7. สาขาวชิาพลศกึษาและ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

1/2555-1/2559 16/2556 19 ธนัวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0584

253 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
จงัหวดัสกลนคร)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

254 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
จงัหวดัมหาสารคาม)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาภาษาไทย
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ

2552-2554 16/2556 19 ธนัวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0585

255 มหาวทิยาลยัศลิปากร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร  จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

1/2552-1/2556 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0586

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2551-2554 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0587

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0588

มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตพะเยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตพะเยา   จงัหวดัพะเยา)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550

256



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2552

1. วชิาเอกการศกึษา
ปฐมวยั
2. วชิาเอกคณิตศาสตร์
3. วชิาเอกพลศกึษาและ
สขุศกึษา
4. วชิาเอกภาษาองักฤษ
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์

1/2552-1/2556 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0589

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
4. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2555-1/2559 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0590

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาการงานอาชพี
และเทคโนโลยี

1/2555-1/2559 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0591

สาขาวชิาฟิสกิส์ 2552-2554 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0592

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาชวีวทิยา
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

2553-2554 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0593

257 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์
จงัหวดัเพชรบรูณ์)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2552

258 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2554

1. สาขาวชิาอุตสาหกรรม
ศลิป์และเทคโนโลยี
2. สาขาวชิาบรรณารกัษ์
ศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์

2554-2558 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0594

259 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
นครศรธีรรมราช
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
นครศรธีรรมราช  
จงัหวดันครศรธีรรมราช)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0595

260 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตหนองคาย
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาเขตหนองคาย จงัหวดัหนองคาย)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0596

258 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

261 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์จงัหวดั
นครสวรรค)์

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 3/2557 3 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0597

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาพลศกึษา  
3. สาขาวชิาจติวทิยา
การศกึษาและการแนะแนว
4. สาขาวชิาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยศีกึษา  
5. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
6. สาขาวชิาดนตรศีกึษา 
7. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
8. สาขาวชิาการศกึษา
นอกระบบ 
9. สาขาวชิานาฏศลิป์

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2552

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0598262 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

10. สาขาวชิา
เกษตรศาสตร ์  
11. สาขาวชิาภาษาจนี 
12. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
13. สาขาวชิาศลิปศกึษา
14. สาขาวชิาเคมี
15. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
16. สาขาวชิาฟิสกิส์
17. สาขาวชิาชวีวทิยา
18. สาขาวชิาภาษาไทย

263 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาศลิปศกึษา
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2556-2559 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0599

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2552

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0598262 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

264 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ี 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 2556-2559 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0600

265 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 1/2552-1/2553 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0601

266 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
จนัทบุร ี จงัหวดัจนัทบุรี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0602

267 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปนครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
นครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0603



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

268 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
สพุรรณบุร ี จงัหวดัสพุรรณบุร)ี

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0604

269 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปอ่างทอง
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
อ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0605

สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0606

สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2553-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0607

สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
สากลศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0608

270 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปลพบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
ลพบุร ี จงัหวดัลพบุรี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

271 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปกาฬสนิธุ์
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
กาฬสนิธุ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

2552-2554 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0609

272 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
วทิยาเขตสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
วทิยาเขตสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

2553-2557 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0610

273 มหาวทิยาลยัฟาฏอนี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัฟาฏอน ี จงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2554

สาขาวชิาการสอน
อสิลามศกึษา

1/2554-1/2558 4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0611



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2551

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
7. สาขาวชิาศลิปกรรม
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0612

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0613

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551

สาขาวชิาธุรกจิและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0614

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0615

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์

ส าหรบันสิติ
ปีการศกึษา 

2552 
ทีโ่อนยา้ย

เขา้สูห่ลกัสตูร

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0616

274 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา  เขตธนบุร ี 
กรงุเทพมหานคร)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตบางเขน  กรงุเทพฯ)

275



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร
ศกึษา

ส าหรบันสิติ
ปีการศกึษา 

2552 
ทีโ่อนยา้ย

เขา้สูห่ลกัสตูร

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0617

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาสขุศกึษา ส าหรบันสิติ
ปีการศกึษา 

2552 
ทีโ่อนยา้ย

เขา้สูห่ลกัสตูร

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0618

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาพลศกึษา ส าหรบันสิติ
ปีการศกึษา 

2552 
ทีโ่อนยา้ย

เขา้สูห่ลกัสตูร

4/2557 20 มนีาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0619

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตบางเขน  กรงุเทพฯ)

275



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาสขุศกึษาและ
การสง่เสรมิสขุภาพ
7. สาขาวชิาเกษตรกรรม

8. สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ
9. สาขาวชิาภาษาไทย
10. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
11. สาขาวชิา
อุตสาหกรรมศกึษา
12. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
13. สาขาวชิาประถมศกึษา
14. สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส
15. สาขาวชิาศลิปศกึษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

0620ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู20 มนีาคม 25574/2557เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552

276



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

277 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2553

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 1/2552-1/2556 15/2556 7 พฤศจกิายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0621

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0622
สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2554

6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0623

279 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆล์ าพนู
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆล์ าพนู
จงัหวดัล าพนู)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0624

280 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตขอนแก่น
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา
สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0625

278 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆพ์ทุธชนิราช
จงัหวดัพษิณุโลก)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

281 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง
จงัหวดัล าปาง)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการสอน
พระพทุธศาสนา

2551-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0626

282 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆน์ครพนม
จงัหวดันครพนม)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0627

283 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตลา้นนา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
วทิยาเขตลา้นนา  จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศาสนศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี
ปรบัปรงุ พ.ศ.2549)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2552-2553 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0628

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
2. สาขาวชิานาฏศลิป์ศกึษา

เฉพาะ
ภาคเรยีนที่

1/2552

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0629มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

284 ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2552



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
2. สาขาวชิาภาษาไทย 
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
5. สาขาวชิาพลศกึษา
6. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
7. สาขาวชิาดนตร ี
8. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

เฉพาะ
ภาคเรยีนที่

1/2552,
1/2553

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0630

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2553-2554
(เฉพาะกรณี
เทยีบโอน)

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0631

สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

2553-2555
(เฉพาะกรณี
เทยีบโอน)

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0632

285 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก 
(อ.ีเทค) จงัหวดัชลบุร)ี

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2550)

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

284 ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2552



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาจติวทิยา
การศกึษาและการแนะแนว
4. สาขาวชิาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยศีกึษา
5. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

6. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
7. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
8. สาขาวชิาการศกึษา
นอกระบบ
9. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
10. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
11. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

1/2555-1/2556 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0645

0644

287 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)

2553-2554 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู286 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

1/2555-1/2556 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0646

สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา

2552-2554 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0647

สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552,
2554

9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0648

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
ไทยศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2552

9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0649

สาขาวชิาดนตรคีตีศลิป์
สากลศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0650

287 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปพทัลงุ
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
พทัลงุ  จงัหวดัพทัลงุ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

288

สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย
วทิยาลยันาฏศลิปรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนที ่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์  
หอ้งเรยีนเครอืขา่ยวทิยาลยันาฏศลิป
รอ้ยเอด็  จงัหวดัรอ้ยเอด็)

289 ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

290 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตแพร่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตแพร่
จงัหวดัแพร่)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2550-2554 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0651

291 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอุบลราชธานี
จงัหวดัอุบลราชธานี)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2550-2554 9/2557 19 มถุินายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0652

292 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
จงัหวดัราชบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

สาขาวชิามวยไทยศกึษา 1/2554-1/2558 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0666

293 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆเ์ลย
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆเ์ลย
จงัหวดัเลย)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2550-2554 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0667



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

294 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2550-2554 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0668

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556)

1. สาขาวชิาเทคโนโลยี
   การศกึษาและ 
   คอมพวิเตอร์
2. สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป

1/2556-1/2559 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0669

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2556)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2556-1/2559 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0670

295 มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล  
จงัหวดันครราชสมีา)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา  
2. สาขาวชิาภาษาไทย 
3. สาขาวชิาพลศกึษา  
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
7. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
8. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2554-2556 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0693

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2554)

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2554-2558 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0694

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิานาฏศลิป์ 2556-1/2559 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0695

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2553

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 1/2553-1/2554 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0696

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2555

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

1/2555-1/2559 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0697

296 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์
จงัหวดันครสวรรค์)

297 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

298 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆบุ์รรีมัย์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆบุ์รรีมัย์
จงัหวดับุรรีมัย์)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาการสอน
พระพทุธศาสนา

2550-2554 13/2557 5 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0698

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1/2555-1/2559 14/2557 18 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0699

ครศุาสตรบณัฑติ (5ปี)  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2555-1/2559 14/2557 18 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0700

300 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั  วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร
จงัหวดัฉะเชงิเทรา)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2552-2554 14/2557 18 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0701

299 มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์
จงัหวดักาฬสนิธุ์)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

301 มหาวทิยาลยัรามค าแหง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ  
พทุธศกัราช 2552)

1. วชิาเอกภาษาไทย
2. วชิาเอกภาษาองักฤษ
3. วชิาเอกภาษาฝรัง่เศส
4. วชิาเอกสงัคมศกึษา
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
6. วชิาเอกคณิตศาสตร์
7. วชิาเอกการประถมศกึษา
8. วชิาเอกการปฐมวยั
ศกึษา
9. วชิาเอกธุรกจิศกึษา
10. วชิาเอกศลิปศกึษา
11. วชิาเอกภาษาจนี

2552-2556
(1. นกัศกึษา
ทีเ่ขา้ศกึษา
ในปีการศกึษา 
2552-1/2554
ใหก้ารรบัรอง
เฉพาะทีส่ าเรจ็
การศกึษาตาม
หลกัสตูรนี้
2. ผูท้ีใ่ชเ้วลา
ศกึษาไมเ่กนิ 2 ปี
ครึง่ แต่ละภาค
การศกึษาตอ้ง
ลงทะเบยีนไมเ่กนิ 
22 หน่วยกติ
3. ส าหรบักรณี
นกัศกึษาเทยีบโอน
ใหเ้สนอขอรบัการ
รบัรองเป็น
รายบุคคล)

14/2557 18 กนัยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0702



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
7. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2554

16/2557 16 ตุลาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0703

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
2. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

1/2555-1/2559 16/2557 16 ตุลาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0704

302 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

303 มหาวทิยาลยัรามค าแหง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2554)

วชิาเอกพลศกึษา 2551-2555
(1. นกัศกึษา
ทีเ่ขา้ศกึษา
ในปีการศกึษา 
2551-1/2554
ใหก้ารรบัรอง
เฉพาะทีส่ าเรจ็
การศกึษาตาม
หลกัสตูรทีร่บัรอง
2. ผูส้ าเรจ็
การศกึษาทีใ่ช้
เวลาศกึษาไมเ่กนิ 
2 ปีครึง่ แต่ละ
ภาคการศกึษา
ตอ้งลงทะเบยีนไม่
เกนิ 22 หน่วยกติ
3. กรณีนกัศกึษา
เทยีบโอนใหเ้สนอ
ขอรบัการรบัรอง
เป็นรายบุคคล)

16/2557 16 ตุลาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0705

304 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
จงัหวดัสกลนคร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
2. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษและภาษาองักฤษ

1/2556-1/2559 18/2557 20 พฤศจกิายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0706



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

305 มหาวทิยาลยัปทุมธานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัปทุมธาน ี 
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

1. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
2. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั

1/2556-1/2559 18/2557 20 พฤศจกิายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0707

306 มหาวทิยาลยัรามค าแหง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2549

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 2549-2553
(1. ผูส้ าเรจ็
การศกึษาทีใ่ช้
เวลาศกึษาไมเ่กนิ 
2 ปีครึง่ แต่ละ
ภาคการศกึษา
ตอ้งลงทะเบยีนไม่
เกนิ 22 หน่วยกติ
2. กรณีนกัศกึษา
เทยีบโอนใหเ้สนอ
ขอรบัการรบัรอง
เป็นรายบุคคล)

18/2557 20 พฤศจกิายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0708



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

307 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
กรงุเทพฯ)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

1. สาขาวชิา
   การประถมศกึษา
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาภาษาไทย
5. สาขาวชิาชวีวทิยา
6. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
7. สาขาวชิาฟิสกิส์
8. สาขาวชิาเคมี
9. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
10.สาขาวชิาสขุศกึษา
11. สาขาวชิาพลศกึษา
12. สาขาวชิาสขุศกึษา
     และพลศกึษา
13. สาขาวชิาศลิปศกึษา
14. สาขาวชิานาฏศลิป์
15. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

1/2556-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0709

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 1/2554-1/2558 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0710308 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา กรงุเทพมหานคร)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
4. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
5. สาขาวชิาภาษาไทย

1/2555-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0711

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2553

สาขาวชิาภาษาไทย 2553-2554 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0712

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
4. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา
5. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0713

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 1/2555-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0714

308 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา กรงุเทพมหานคร)

309 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 
จงัหวดัภเูกต็)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา
3. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
4. สาขาวชิาพลศกึษา
5. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาภาษาไทย

1/2555-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0715

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาเคมี

1/2556-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0716

310 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิา
คอมพวิเตอรศ์กึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2553

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0717

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2551

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0718

309 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 
จงัหวดัภเูกต็)

311 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช  
จงัหวดันครศรธีรรมราช)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2555

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0719

312 มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

1. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

2557-2561 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0720

313 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี
จงัหวดักาญจนบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิาเทคโนโลยี
   การศกึษาและ
   คอมพวิเตอรศ์กึษา
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาไทย
5. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
6. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
7. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
8. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1/2555-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0721

311 มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครศรธีรรมราช  
จงัหวดันครศรธีรรมราช)

พทุธศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2550



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0722

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาพลศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0723

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0724

ครศุาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0725

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาฟิสกิส์
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
5. สาขาวชิาพลศกึษา
6. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์

1/2555-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0726

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1/2556-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0727

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2556-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0728

314 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
จงัหวดันครศรธีรรมราช)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

315 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรศีกึษา

1/2556-1/2559 19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0729

316 มหาวทิยาลยัพะเยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัพะเยา  จงัหวดัพะเยา)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551 
สาขาวชิาการศกึษา

1. วชิาเอกคณิตศาสตร์
2. วชิาเอกฟิสกิส์
3. วชิาเอกเคมี
4. วชิาเอกชวีวทิยา
5. วชิาเอกพลานามยั

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

19/2557 18 ธนัวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0730

317 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
(แขนงวชิา
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป  แขนง
วชิาชวีวทิยา  แขนงวชิา
ฟิสกิส ์ 
แขนงวชิาเคม)ี

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0732

318 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0733



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
ฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช 2553

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
5. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา

2553-2555 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0734

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
5. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา
6. สาขาวชิาภาษาไทย
7. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
8. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
9. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป

1/2556-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0735

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัเทพสตร ี จงัหวดัลพบุรี)

319



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2557)

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาจติวทิยา
   การแนะแนว
   และพลศกึษา
3. สาขาวชิา
   อุตสาหกรรมศกึษา

2557-2561 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0736

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิา
นาฏดุรยิางคศาสตร์

1/2554-1/2558 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0737

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาจติวทิยา
การปรกึษาและ
สงัคมศกึษา

1/2554-1/2558 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0738

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
   และคอมพวิเตอร์
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี
5. สาขาวชิาเคมี
6. สาขาวชิาชวีวทิยา

1/2554-1/2558 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0739

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 1/2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0740

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัเทพสตร ี จงัหวดัลพบุรี)

319

320 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัเพชรบุร ีจงัหวดัเพชรบุร )ี

321 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

1. สาขาวชิา
   การประถมศกึษา
2. สาขาวชิาพลศกึษา 
   และสขุศกึษา
3. สาขาวชิาการสอน
   อสิลามศกึษา

1/2556-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0741

322 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุร )ี

ครศุาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0742

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2554

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0743

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2555

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
3. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
4. สาขาวชิาทศันศลิป์
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
7. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
8. สาขาวชิาพลศกึษา 
   และสขุศกึษา

1/2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0744

321 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา)

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธาน ี จงัหวดัอุดรธานี)

323



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

324 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
จงัหวดัอุบลราชธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาพลศกึษา 2554-2555 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0745

325 วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา
จงัหวดันครนายก)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรนานาชาต ิ/ หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2556)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 1/2556-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0746

326 มหาวทิยาลยัฟาฏอนี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัฟาฏอน ี จงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2557 (หลกัสตูร 5 ปี)

1. สาขาวชิาการสอน
   ภาษาอาหรบั
2. สาขาวชิาการสอน
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป

1/2557-1/2561 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0747

327 มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

สาขาวชิาการประถมศกึษา 1/2557-1/2561 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0748

328 สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน์
จงัหวดันนทบุร)ี

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่ พทุธศกัราช 2557

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 2557-2561 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0749

ครศุาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
3. สาขาวชิา
    คอมพวิเตอรศ์กึษา

2553-2554 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0750329 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

สาขาวชิาพลศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0751

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2552)

สาขาวชิานาฏศลิป์ 2553-2555 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0752

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2553-2557 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0753

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553)

สาขาวชิาศลิปศกึษา 2553-2557 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0754

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
3. สาขาวชิาเทคโนโลยี
    และคอมพวิเตอร์
    เพือ่การศกึษา

2554-2558 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0755

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาฟิสกิส์

1/2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0778

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิานาฏศลิป์

1/2556-1/2559 3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0756

329 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์ จงัหวดับุรรีมัย์)

330



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

331 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

1. สาขาวชิา
    การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิา
    คหกรรมศาสตร์
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาสขุศกึษาและ
   การสง่เสรมิสขุภาพ
7. สาขาวชิาเกษตรกรรม
8. สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ
9. สาขาวชิาภาษาไทย
10. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
11. สาขาวชิา
     อุตสาหกรรมศกึษา
12. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
13. สาขาวชิาประถมศกึษา
14.สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส
15. สาขาวชิาศลิปศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0757



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2548

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาภาษาไทย
7. สาขาวชิา
   การศกึษาพเิศษ
8. สาขาวชิาศลิปกรรม 
   (ดนตร,ี นาฏศลิป์)

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0758

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2548

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิาฟิสกิส์
4. สาขาวชิาเทคโนโลยี
และนวตักรรมการศกึษา
5. สาขาวชิาศลิปศกึษา
6. สาขาวชิาชวีวทิยา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0759

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2549

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0760

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

332



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2551

สาขาวชิาธุรกจิและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553 
ทีผ่า่นการอบรม

 30 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0761

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552

สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553
ทีผ่า่นการอบรม

 42 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0762

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553
ทีผ่า่นการอบรม

 20 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0763

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิา
คหกรรมศาสตรศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553
ทีโ่อนยา้ยเขา้สู่
หลกัสตูรและ
ผา่นการอบรม 

24 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0764

333 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน กรงุเทพฯ)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาพลศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553
ทีโ่อนยา้ยเขา้สู่
หลกัสตูรและ
ผา่นการอบรม 

84 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0765

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาสขุศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

2553
ทีโ่อนยา้ยเขา้สู่
หลกัสตูรและ
ผา่นการอบรม 

34 คน

3/2558 19 กุมภาพนัธ ์2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0766

334 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขต
ก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)
สาขาวชิาการจดัการเรยีนรู้

1. สาขาคณิตศาสตรศ์กึษา
2. สาขาพลศกึษา
   และสขุศกึษา
3. สาขาภาษาองักฤษศกึษา
4. สาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา

2555-2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0779

333 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตบางเขน กรงุเทพฯ)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

1. สาขาวชิา
   การศกึษาปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

1/2554-1/2555 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0780

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 1/2556-1/2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0781

สาขาวชิา
การศกึษาปฐมวยั

1/2557-1/2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0782

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิา
   วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
3. สาขาวชิา
   คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2556-1/2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0783

สาขาวชิาภาษาไทย 1/2556-1/2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0784

สาขาวชิาพลศกึษา 1/2557-1/2559 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0785

336 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557

สาขาวชิาภาษาองักฤษ
และเทคโนโลยกีารศกึษา

1/2557-1/2561 4/2558 19 มนีาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0786

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

335 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ
จงัหวดัชยัภมู)ิ

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

337 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
จงัหวดัมหาสารคาม)

การศกึษาบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั 
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาภาษาไทย
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2555-1/2559 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0851

338 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
กรงุเทพฯ)

การศกึษาบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2557-1/2561 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0852



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

339 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์
จงัหวดันครสวรรค์)

ครศุาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
2. สาขาวชิาภาษาไทย 
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั 
7. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
8. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2557-2558 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0853

340 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
จงัหวดัรอ้ยเอด็)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

สาขาวชิาศลิปศกึษา 1/2556-1/2559 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0854



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

341 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
4. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ
5. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
7. สาขาวชิาพลศกึษา
8. สาขาวชิาวทิยาศาสตร ์
(แขนงวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป  
แขนงวชิาชวีวทิยา  
แขนงวชิาฟิสกิส์
แขนงวชิาเคม)ี

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0855

342 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0856

343 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏัสวนดุสติ  กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2556

สาขาวชิาฟิสกิส์ 2557-2561 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0857



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

344 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2556-1/2559 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0858

345 วทิยาลยัสนัตพล
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัสนัตพล  จงัหวดัอุดรธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

สาขาวชิาธุรกจิศกึษา 1/2554-1/2557 8/2558 19 มถุินายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0859

346 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
3. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ
4. สาขาวชิาการสอน
ภาษาจนี 
5. สาขาวชิาการสอน
สงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
7. สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
8. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2555-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0860



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

347 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์
จงัหวดัฉะเชงิเทรา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาจติวทิยาการ
ปรกึษาและแนะแนว
และการสอนภาษาไทย   
2. สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา
และการสอนภาษาไทย

2555-2556 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0861

348 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
จงัหวดัล าปาง)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ.2557)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคอมพวิเตอร ์
3. สาขาวชิาภาษาไทย 
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
6. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
7. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
8. สาขาวชิาชวีวทิยา 
9. สาขาวชิาเคม ี  
10. สาขาวชิาฟิสกิส์

2557-2561 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0862



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

349 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
2. สาขาวชิาชวีวทิยาและ
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
3. สาขาวชิาเคมแีละ
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป

2556-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0863

350 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

2556-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0864

351 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
จงัหวดัราชบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555

สาขาวชิาชวีวทิยา 2555-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0865

352 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ
จงัหวดัราชบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

สาขาวชิาฟิสกิส์ 2556-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0866



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

353 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
จงัหวดัอุบลราชธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษและคอมพวิเตอร ์
7. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยกีารศกึษา

2555-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0867

354 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
จงัหวดัอุบลราชธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

1. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
2. สาขาวชิาพลศกึษา

2556-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0868



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

355 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิ วทิยาเขตนนทบุร ี และ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิ วทิยาเขตสพุรรณบุร ี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิ วทิยาเขตนนทบุร ี 
จงัหวดันนทบุร ี 
และวทิยาเขตสพุรรณบุร ี 
จงัหวดัสพุรรณบุรี

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

2555-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0869

356 มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2557-2561 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0870

357 วทิยาลยัพชิญบณัฑติ
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัพชิญบณัฑติ  
จงัหวดัหนองบวัล าภ)ู

ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2557

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2557-2561 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0871

358 วทิยาลยัสนัตพล
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัสนัตพล  จงัหวดัอุดรธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2556-1/2559 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0872



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

359 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2552

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาภาษาไทย
4. สาขาวชิาดนตรี
5. สาขาวชิานาฏศลิป์
ศกึษา 
6. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
7. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
8. สาขาวชิาพลศกึษา
9. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

เฉพาะ
ภาคเรยีนที ่1
ปีการศกึษา

2554

9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0873

360 มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์
จงัหวดักาฬสนิธุ์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 2556-1/2559 10/2558 18 สงิหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0930

361 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา
2. สาขาวชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ
3. สาขาวชิาวศิวกรรม
เครื่องกล

2553-2557 10/2558 18 สงิหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0931



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

362 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2554-2558 10/2558 18 สงิหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0932

363 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาภาษาไทย 2554-2558 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0935

364 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
2. สาขาวชิาดนตรศีกึษา
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 
6. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
7. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
8. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2554-2558 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0936



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

365 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0937

366 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร
จงัหวดัก าแพงเพชร)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาจนี 2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0938

367 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 2554-2557 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0939

368 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาพลศกึษา

2554-2558 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0940

369 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาภาษาจนี
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0941

370 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาและคอมพวิเตอร์

2555-2556
2558-1/2559

11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0942



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

371 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
2. สาขาวชิาฟิสกิส์
3. สาขาวชิาเคมี
4. สาขาวชิาชวีวทิยา 
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
6. สาขาวชิาศลิปศกึษา

2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0943

372 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0944

373 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
ฉบบัปรบัปรงุ  พทุธศกัราช 2554

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0945

374 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาภาษาไทย 2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0946

375 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาพลศกึษา 2555-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0947

376 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2556-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0948



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

377 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2556-1/2559 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0949

378 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
จงัหวดัศรสีะเกษ)

ครศุาสตรบณัฑติ ระดบัปรญิญาตรี
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาภาษาไทย   
3. สาขาวชิาดนตรศีกึษา  
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาพลศกึษา
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
7. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
8. สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
9. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา  
10. สาขาวชิา
การประถมศกึษา

2558-2562 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0950

379 มหาวทิยาลยัฟาฏอนี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัฟาฏอน ี จงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ ฉบบัปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2557 (หลกัสตูร 5 ปี)

สาขาวชิาการสอนอสิลาม
ศกึษา

2558-2562 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0951

380 วทิยาลยัแสงธรรม
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัแสงธรรม  จงัหวดันครปฐม)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558

สาขาวชิา
ครสิตศาสนศกึษา

2558-2562 11/2558 25 กนัยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0952



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

381 มหาวทิยาลยัพะเยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัพะเยา  จงัหวดัพะเยา)

การศกึษาบณัฑติ หลกัสตุรปรบัปรงุ
 พ.ศ.2557  สาขาวชิาการศกึษา

1. แขนงวชิาภาษาไทย 
2. แขนงวชิา
   ภาษาองักฤษ 
3. แขนงวชิาคณิตศาสตร ์
4. แขนงวชิาฟิสกิส ์
5. แขนงวชิาเคมี
6. แขนงวชิาชวีวทิยา
7. แขนงวชิาพลศกึษา

2558-2562 12/2558 27 พฤศจกิายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0958



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

382 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(จดัการเรยีนการสอนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั  
- วชิาเอกการศกึษาปฐมวยั
 (เอกเดีย่ว)
2. สาขาวชิาประถมศกึษา
- วชิาเอกประถมศกึษา 
(เอกเดีย่ว)
3. สาขาวชิามธัยมศกึษา  
จ านวน 11 วชิาเอก ไดแ้ก่
  3.1 วชิาเอกภาษาไทย 
(เอกเดีย่ว)
  3.2 วชิาเอกภาษาองักฤษ
 (เอกเดีย่ว)
  3.3 วชิาเอกภาษาจนี 
(เอกเดีย่ว)

2557-2561 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0961



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

  3.4 วชิาเอกภาษา
ฝรัง่เศส (เอกคู่)
  3.5 วชิาเอก
ภาษาเยอรมนั (เอกคู่)
  3.6 วชิาเอกสงัคมศกึษา 
(เอกเดีย่ว)
  3.7 วชิาเอก
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป (เอก
เดีย่ว)
  3.8 วชิาเอกฟิสกิส ์(เอก
เดีย่วและเอกคู่)
  3.9 วชิาเอกเคม ี(เอก
เดีย่วและเอกคู่)
  3.10 วชิาเอกชวีวทิยา 
(เอกเดีย่วและเอกคู่)
  3.11 วชิาเอก
คณิตศาสตร ์(เอกเดีย่วและ
เอกคู่)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

4. สาขาวชิาสขุศกึษาและ
พลศกึษา จ านวน 2 
วชิาเอก ไดแ้ก่
  4.1 วชิาเอกสขุศกึษา 
(เอกคู่)
  4.2 วชิาเอกพลศกึษา 
(เอกคู่)
5. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษา  จ านวน 2 
วชิาเอก ไดแ้ก่
  5.1 วชิาเอกเทคโนโลยี
การศกึษา (เอกคู่)
  5.2 วชิาเอกคอมพวิเตอร์
การศกึษา (เอกคู่)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

6. สาขาวชิาศลิปศกึษา
- วชิาเอกศลิปศกึษา (เอก
เดีย่ว)
7. สาขาวชิาดนตรศีกึษา  
จ านวน 3 วชิาเอก ไดแ้ก่
  7.1 วชิาเอกดนตรศีกึษา 
(เอกเดีย่ว)
  7.2 วชิาเอกการสอน
ดนตรไีทย (เอกเดีย่ว)
  7.3 วชิาเอกการสอน
ดนตรสีากล (เอกเดีย่ว)
8. สาขาวชิาการศกึษา
นอกระบบโรงเรยีน
- วชิาเอกการศกึษานอก
ระบบโรงเรยีน (เอกคู่)



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

9. สาขาวชิาธุรกจิศกึษา
- วชิาเอกธุรกจิศกึษา (เอก
เดีย่ว)
10. สาขาวชิาจติวทิยาการ
ปรกึษา  การแนะแนวและ
การศกึษาพเิศษ  จ านวน 2
 วชิาเอก  ไดแ้ก่
  10.1 วชิาเอกจติวทิยา
การปรกึษาและแนะแนว 
(เอกคู่)
  10.2 วชิาเอกการศกึษา
พเิศษ (เอกคู่)

383 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาเคมี
2. สาขาวชิาชวีวทิยา
3. สาขาวชิาฟิสกิส์

2554-2558 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0962

384 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 2556-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0963

385 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2556-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0964



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

386 มหาวทิยาลยันเรศวร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยันเรศวร  จงัหวดัพษิณุโลก)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

สาขาวชิาพลศกึษาและ
วทิยาศาสตรก์ารออก
ก าลงักาย

2557-2561 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0965

387 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

1. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
2. สาขาวชิาศลิปศกึษา
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาสขุศกึษา
5. สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประเมนิผลการศกึษา

2555-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0966

388 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี)

ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์ 
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาภาษาไทย

2555-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0967

389 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี)

วทิยาศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร)์
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2554

1. วชิาเอกคณิตศาสตร์
2. วชิาเอกเคมี
3. วชิาเอกชวีวทิยา
4. วชิาเอกฟิสกิส์
5. วชิาเอกวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2555-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0968



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

390 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จงัหวดัปทุมธานี)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ
5. สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร์
6. สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

2554-2558 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0969

391 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
จงัหวดัปทุมธานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2554-2558 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0970

392 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

1. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

2556-1/2559 1/2559 18 มกราคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0971



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

393 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร
ปรบัปรงุ  พ.ศ.2552

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์
3. สาขาวชิาพลศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
5. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
6. สาขาวชิาสขุศกึษาและ
การสง่เสรมิสขุภาพ
7. สาขาวชิาเกษตรกรรม
8. สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ
9. สาขาวชิาภาษาไทย
10. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
11. สาขาวชิา
อุตสาหกรรมศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0988

12. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
13. สาขาวชิาประถมศกึษา
14. สาขาวชิาภาษาฝรัง่เศส
15. สาขาวชิาศลิปศกึษา

394 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2551

สาขาวชิาธุรกจิและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0989

395 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2552

สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0990



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

396 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2553)

สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0991

397 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2553) 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0992

398 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ  (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาพลศกึษา 2554-2557 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0993

399 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาสขุศกึษา 2554-2557 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0994

400 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุรี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาการสอนศลิปะ
3. สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาการสอน
สขุศกึษาและพลศกึษา
5. สาขาวชิาการสอน
นาฏยสงัคตี

2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0995



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

401 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุรี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย
2. สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

2554-2556 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0996

402 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุรี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอนสงัคม
ศกึษา

2554-2555 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0997

403 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุรี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการสอนเคมี
2. สาขาวชิาการสอน
ชวีวทิยา
3. สาขาวชิาการสอนฟิสกิส์
4. สาขาวชิาการสอน
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป
5. สาขาวชิาการสอน
ภาษาญีปุ่น่

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0998

404 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
University of Northern Colorada
ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการสอน
ชวีวทิยา
2. สาขาวชิาการสอนฟิสกิส์

2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0999



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

405 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
University of Northern Colorada
ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอนเคมี 2554-2557 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1000

406 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
University of Northern Colorada
ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554,
2556 - 2558

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1001

407 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
University of Northern Colorada
ประเทศสหรฐัอเมรกิา)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554,
2556

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1002

408 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
Beijing Union University
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1003

409 มหาวทิยาลยับรูพา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยับรูพา  จงัหวดัชลบุร ีและ
Yunnan University of Nationalities
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี)

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1004



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

410 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1005

411 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาพลศกึษา
2. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั

2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1006

412 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2555-1/2559 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1007

413 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2555-1/2559 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1008

414 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาภาษาไทย
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
5. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2555-1/2559 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1009



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

415 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
จงัหวดันครปฐม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)

สาขาวชิาอุตสาหกรรมศลิป์ 2557-2561 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1010

416 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
จงัหวดัเพชรบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1011

417 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
จงัหวดัเพชรบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาพลศกึษา 2555-1/2559 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1012

418 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
จงัหวดัเพชรบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาศลิปศกึษา
2. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

2555-1/2559 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1013

419 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถมัภ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

1. สาขาวชิาภาษาจนี
2. สาขาวชิาภาษาไทย

2557-2561 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1014



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

420 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย  วทิยาลยันาฏศลิป
จงัหวดันครปฐม
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
หอ้งเรยีนเครอืขา่ย  วทิยาลยันาฏศลิป
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2552)

สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

2554

2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1015

421 มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
แมส่อด  จงัหวดัตาก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
แมส่อด  จงัหวดัตาก)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
2. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2554-2558 2/2559 25 กุมภาพนัธ ์2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1016

422 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนอื
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนอื  กรงุเทพฯ)

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2558)

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
และการศกึษา

2558-2562 3/2559 21 มนีาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1017

423 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตกระบี่
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตกระบี ่
จงัหวดักระบี)่

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาพลศกึษา 2556-1/2559 3/2559 21 มนีาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1018

424 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตตรงั
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตตรงั 
จงัหวดัตรงั)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาพลศกึษา 2556-1/2559 3/2559 21 มนีาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1019



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

425 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาภาษาไทย
5. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
6. สาขาวชิาพลศกึษา
7. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
(แขนงวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป  แขนงวชิาชวีวทิยา 
แขนงวชิาฟิสกิส ์
แขนงวชิาเคม)ี

2555-2558 3/2559 21 มนีาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1020

426 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2555-2558 3/2559 21 มนีาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1021

427 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

1. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป

2557-2561 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1039



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

428 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555

1. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
2. สาขาวชิาพลศกึษา

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1040

429 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พทุธศกัราช 2555

1. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
2. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
3. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1041

430 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2555)

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
2. สาขาวชิาฟิสกิส์
3. สาขาวชิาเคมี
4. สาขาวชิาชวีวทิยา
5. สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร์
6. สาขาวชิาสงัคมศกึษา

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1042

431 มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
จงัหวดัสรุนิทร์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2556

สาขาวชิานาฏศลิป์ 2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1043



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

432 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2556

1. สาขาวชิาชวีวทิยา
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
4. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
5. สาขาวชิาภาษาไทย
6. สาขาวชิาคณิตศาสตร์

2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1044

433 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2556

1. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
2. สาขาวชิาพลศกึษา
3. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
4. สาขาวชิา
พระพทุธศาสนา
5. สาขาวชิาดนตรไีทย
ศกึษา
6. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา

2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1045

434 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
  ถนนนางลิน้จี่ (ทุง่มหาเมฆ)
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ
2. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1046



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

435 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2558)

1. สาขาวชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ
2. สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

2558-2562 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1047

436 มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2557

สาขาวชิาภาษาไทย 2557-2561 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1048

437 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
จงัหวดัเชยีงราย)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ 
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรปรบัปรงุ
พ.ศ.2555

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี เฉพาะ
ปีการศกึษา 

2555

6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1049

438 มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
จงัหวดัเชยีงราย)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี 2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1050



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

439 มหาวทิยาลยัพะเยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัพะเยา  จงัหวดัพะเยา)

การศกึษาบณัฑติ หลกัสตุรปรบัปรงุ
พ.ศ.2555  สาขาวชิาการศกึษา

1. แขนงวชิาภาษาไทย
2. แขนงวชิาภาษาองักฤษ
3. แขนงวชิาคณิตศาสตร์
4. แขนงวชิาฟิสกิส์
5. แขนงวชิาเคมี
6. แขนงวชิาชวีวทิยา
7. แขนงวชิาพลศกึษา

2555-2557 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1051

440 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
3. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
4. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
5. สาขาวชิาภาษาไทย
6. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
7. สาขาวชิาภาษาองักฤษ

2557-2561 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1052



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

441 มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์
จงัหวดัอุตรดติถ์)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557)

1. สาขาวชิาฟิสกิส์
2. สาขาวชิาเคมี
3. สาขาวชิาชวีวทิยา
4. สาขาวชิาการ
ประถมศกึษา
5. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
6. สาขาวชิานาฏศลิป์
7. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การศกึษาและคอมพวิเตอร์
8. สาขาวชิาภาษาเกาหลี
9. สาขาวชิาภาษาจนี
10. สาขาวชิาพลศกึษา
11. สาขาวชิา
อุตสาหกรรมศลิป์

2557-2561 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1053

442 วทิยาลยัอสิลามศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ี จงัหวดัปตัตานี
(จดัการเรยีนการสอนที่
วทิยาลยัอสิลามศกึษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาเขตปตัตาน ี จงัหวดัปตัตานี)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554

สาขาวชิาการสอนอสิลาม
ศกึษา

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1054



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

443 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

1. สาขาวชิาภาษาไทย
2. สาขาวชิาภาษาองักฤษ
3. สาขาวชิาการศกึษา
พเิศษ-ภาษาไทย

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1055

444 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ
พทุธศกัราช 2555)

1. สาขาวชิาสงัคมศกึษา
2. สาขาวชิาศลิปศกึษา
3. สาขาวชิาเคมี
4. สาขาวชิาพลศกึษา
5. สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั
6. สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา
7. สาขาวชิาคณิตศาสตร์
8. สาขาวชิาชวีวทิยา
9. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป
10. สาขาวชิาฟิสกิส์
11. สาขาวชิาเทคโนโลยี
และนวตักรรมการศกึษา-
คอมพวิเตอรศ์กึษา

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1056

445 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พทุธศกัราช 2555)

1. สาขาวชิาอุตสาหกรรม
ศกึษา
2. สาขาวชิาจติวทิยาการ
ปรกึษาและการแนะแนว-
ภาษาไทย

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1057



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

446 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม ่
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาดนตรี 2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1058

447 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
จงัหวดันครราชสมีา)

ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรใหม่
พทุธศกัราช 2555)

1. สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย
2. สาขาวชิาพทุธศาสน
ศกึษา

2555-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1059

448 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง
(จดัการเรยีนการสอนที ่
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
จงัหวดัล าปาง)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2558)

สาขาวชิาภาษาจนี 2558-2562 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1060

449 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขต
สมทุรสาคร
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขต
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาพลศกึษา 2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1061

450 สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตอ่างทอง
(จดัการเรยีนการสอนที่
สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตอ่างทอง
จงัหวดัอ่างทอง)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาพลศกึษา 2556-1/2559 6/2559 7 กรกฏาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1062



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

451 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2555-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1146

452 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการประถมศกึษา 1/2555-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1147

453 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 1/2555-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1148

454 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาไทย 1/2555-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1149



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

455 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 1/2555-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1150

456 มหาวทิยาลยัศลิปากร  
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556)

สาขาวชิาการสอนภาษาจนี
ในฐานะภาษาต่างประเทศ

1/2556-1/2559 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1151

457 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1152

458 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1153

459 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาภาษาองักฤษ เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1154



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

460 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาภาษาไทย เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1155

461 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1156

462 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาเคมี เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1157

463 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาชวีวทิยา เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1158

464 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1159

465 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาฟิสกิส์ เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1160



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

466 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาพลศกึษาและ
การจดัการกฬีา

เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1161

467 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2556

สาขาวชิาดนตรศีกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1162

468 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2556

สาขาวชิาสงัคมศกึษา เฉพาะ
ปีการศกึษา

1/2556

7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1163

469 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2554 หลกัสตูร 5 ปี

สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย

2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1164

470 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1165

471 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1166



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

472 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1167

473 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1168

474 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1169

475 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาพลศกึษา 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1170

476 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการประถมศกึษา 2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1171

477 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษ

2555-2556 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1172



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

478 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1173

479 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาการศกึษาพเิศษ
และภาษาองักฤษ

2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1174

480 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1175

481 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1176

482 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาพลศกึษา 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1177

483 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1178



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

484 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาเคมี 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1179

485 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาฟิสกิส์ 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1180

486 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาภาษาไทย 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1181

487 มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบุร)ี

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2559

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2559-2563 7/2559 19 กนัยายน 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1182

488 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก  จงัหวดัตาก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสา
หการ

1/2556-1/2559
(ไมร่บัรอง
นกัศกึษาที่

เทยีบโอนเพือ่
เขา้ศกึษาในปี
การศกึษา 

55-56)

10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1222



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

489 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก  จงัหวดัตาก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

1/2557-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1223

490 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ตาก  จงัหวดัตาก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 1/2557-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1224

491 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสา
หการ

1/2558-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1225

492 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิา
วศิวกรรมเครื่องกล

1/2558-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1226



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

493 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  พษิณุโลก  จงัหวดัพษิณุโลก)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 1/2558-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1227

494 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั  จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

1/2555-1/2559
(ไมร่บัรอง
นกัศกึษาที่

เทยีบโอนเพือ่
เขา้ศกึษาในปี
การศกึษา 

55-56)

10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1228

495 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั  จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1/2555-1/2559
(ไมร่บัรอง
นกัศกึษาที่

เทยีบโอนเพือ่
เขา้ศกึษาในปี
การศกึษา 

55-56)

10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1229

496 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  ภาคพายพั  จงัหวดัเชยีงใหม่)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสา
หการ

1/2558-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1230



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

497 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  เชยีงราย
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  เชยีงราย  จงัหวดัเชยีงราย)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคม

1/2555-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1231

498 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  เชยีงราย
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  เชยีงราย  จงัหวดัเชยีงราย)

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ
(5 ปี) (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 1/2555-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1232

499 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
  ถนนเจรญิกรงุ เขตสาธร
กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
ศกึษา

1/2555-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1233

500 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั
ในพระสงัฆราชปูถมัภ ์ 
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั
มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั
ในพระสงัฆราชปูถมัภ ์
จงัหวดันครราชสมีา)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554)

สาขาวชิาการสอน
พระพทุธศาสนา

2554-2558 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1234



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

501 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาไทย 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1235

502 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1236

503 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1237

504 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1238

505 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1239



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

506 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1240

507 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาดนตรศีกึษา 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1241

508 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ศกึษา

2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1242

509 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)

สาขาวชิาพลศกึษา 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1243

510 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา
(จดัการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยั
ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
เขตธนบุร ีกรงุเทพฯ)

ครศุาสตรบณัฑติ (5 ปี)
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2555)

สาขาวชิานาฏยศลิป์ศกึษา 2555-2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1244



ล ำดบั สถำบัน ปริญญำ สำขำ
ใช้ตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ

ประชุม

คร้ังที่
วนัทีรั่บรอง ได้รับใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง

รำยช่ือสถำบันทีไ่ด้รับกำรรับรองมำตรฐำนหลกัสูตรและมำตรฐำนกำรผลติ
ปริญญำทำงกำรศึกษำ (หลกัสูตร 5 ปี)

511 มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
(หลกัสตูร 5 ปี)
หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2557

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 2557-2561 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1245

512 มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ
(หลกัสตูร 5 ปี) หลกัสตูรใหม่
พ.ศ.2556

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 1/2556-1/2559 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1246

513 มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
(จดัการเรยีนการสอนที่
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี
กรงุเทพฯ)

ศกึษาศาสตรบณัฑติ (5 ปี)
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการศกึษาและ
คอมพวิเตอรศ์กึษา

1/2558-1/2562 10/2559 1 ธนัวาคม 2559 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 1247
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