
ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พ.ศ.2547

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา  ศิลปกรรม

การศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ

2547 1/2551  21 มกราคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0001

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม(5 ป) 

พุทธศักราช 2547

การศึกษาปฐมวยั

การศึกษาพิเศษ

2547  2/2551  18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0003

ครุศาสตรบัณฑิต 5 ป 

พุทธศักราช 2548

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร  ภาษาไทย

สังคมศึกษา  ศิลปกรรม

2547  2/2551  18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0004

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2549

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร  ภาษาไทย

สังคมศึกษา  ศิลปกรรม

2549  2/2551  18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0005

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2549

ภาษาจีน 2550  2/2551  18 กุมภาพันธ 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0006

5 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0008

6 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา  

สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0009

7 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0010

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี3

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

8 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอางทอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0011

9 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตศรีสะเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0012

10 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0013

11 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา

สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0014

12 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตลําปาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0015

13 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเพชรบูรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0016

14 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชัยภูมิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0017

15 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตตรัง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0018

16 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0019

17 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0020

18 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0021



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

19 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0022

20 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตยะลา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา

สุขศึกษา

2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0023

21 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

พุทธศักราช 2548 (ปรับปรุง พ.ศ.2550)

พลศึกษา 2548  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0024

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2548

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร  สังคมศึกษา

คอมพิวเตอรศึกษา

วิทยาศาสตร  ดนตรีศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

2547  3/2551  21 มีนาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0025

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2549

สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร

2549 5/2551  20 พฤษภาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0030



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

24 มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2547

การสอนคณิตศาสตร

การสอนภาษาไทย

การสอนสังคมศึกษา ศาสนา

 และวัฒนธรรม

การสอนชีววิทยา

การสอนเคมี

การศึกษาปฐมวัย

การสอนภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนสุขศึกษาและพล

ศึกษา

การสอนภาษาญี่ปุน

การสอนดุริยางคศึกษา

การสอนฟสิกส

การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป

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

25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2547

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา  การศึกษา

ปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2547

วิชาเอกภาษาไทย  

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  

วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  

วิชาเอกภาษาจีน  

วิชาเอกคณิตศาสตร  

วิชาเอกสังคมศึกษา  

วิชาเอกธุรกิจศึกษา  

วิชาเอกประถมศึกษา  

วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา  

วิชาเอกศิลปศึกษา 

 วิชาเอกวิทยาศาสตร

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0036

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2548

วิชาเอกชีววิทยา  

วิชาเอกคหกรรมศาสตร

2548  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0037

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

วิชาเอกฟสิกส 2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0039

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  

ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0040

มหาวิทยาลัยรามคําแหง26

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2549



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

พุทธศักราช 2547

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร  ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร 

 สังคมศึกษา

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0041

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 

พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร  ศิลปกรรม  

สังคมศึกษา  

วิทยาศาสตร

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0042

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549

การศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา  

คอมพิวเตอรศึกษา  

ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  

ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตรทั่วไป

2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0043

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  

ดนตรีศึกษา  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0044

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ.

2546

การศึกษาปฐมวัย  

คณิตศาสตร  ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร 

 สังคมศึกษา  ศิลปกรรม

2547  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0045



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2549

คณิตศาสตร  ภาษาไทย  

การศึกษาพิเศษ  

วิทยาศาสตรทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา

2549  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0046

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2550

การศึกษาปฐมวัย 2550  8/2551 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0047

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  พุทธศักราช

 2547

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

 การศึกษาปฐมวัย

 การศึกษาพิเศษ

2547  9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0062

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช

2546

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สาขาวิชาสังคมศึกษา

2547  9/2551 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0063

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2546  

จํานวน 8 สาขาวิชา

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

สังคมศึกษา  ศิลปกรรม  

การศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ

2547  10/2551 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0073

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2548

ภาษาไทย 2549  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 009737 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา33



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2549

วิทยาศาสตร 2549  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0098

38 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ.2547

การศึกษาปฐมวัย  

การประถมศึกษา  ภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0099

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

คณิตศาสตรศึกษา 

การสอนภาษาไทย  

ศิลปศึกษา  สังคมศึกษา  

พลศึกษา  วิทยาศาสตร

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0100

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

การสอนภาษาญี่ปุน

คอมพิวเตอรศึกษา

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0101

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม/นานาชาติพ.ศ.2547)

การสอนภาษาอังกฤษ  

ใหมีผูพื้นฐานภาษาอื่น

นอกจากภาษาอังกฤษ

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0102

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

 พุทธศักราช 2546

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา  

การศึกษาปฐมวัย

2547  11/2551  6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0103

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

คณิตศาสตร 2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0117

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2548  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0118

39 มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ41



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

ภาษาอังกฤษ 2549  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0119

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

ระดับปริญญาตรี 5 ป  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2550

การศึกษาปฐมวัย 2551  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0120

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2551

คอมพิวเตอรศึกษา

ภาษาอังกฤษ

2551  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0121

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม  พ.ศ.2546

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0122

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)  หลักสูตรใหม 

พุทธศักราช 2547

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ศิลปกรรม

การศึกษาปฐมวัย

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0123



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

44 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  คณะศิลปศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา

นาฏศิลปสากลศึกษา

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0124

45 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

คณะศิลปศึกษา หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0125

46 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

คณะศิลปศึกษา หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0126

47 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

คณะศิลปศึกษา หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0127

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา  พุทธศักราช 2547

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

ศิลปกรรมดนตรี

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0128



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2547 สาขาวิชาการศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ศิลปกรรม

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0129

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการศึกษา

พุทธศักราช 2546

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0130

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษา  พุทธศักราช 2547

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

การศึกษาปฐมวัย

2547  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0131



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

พลศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

2549  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0132

จิตวิทยาและการแนะแนว 2550  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0133

คณิตศาสตร 2550  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0134

ภาษาไทย 2551  12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0135

53 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวัย  

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

ธุรกิจศึกษา  ศิลปศึกษา  

ดนตรีศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0147

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช52



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

54 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวัย

เกษตรกรรม  คณิตศาสตร  

คหกรรมศาสตร  

บริหารธุรกิจ  ประถมศึกษา 

พลศึกษา  ภาษาไทย  

ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาอังกฤษ 

 วิทยาศาสตร  ศิลปศึกษา  

สังคมศึกษา  สุขศึกษาและ

การสงเสริมสุขภาพ  

อุตสาหกรรมศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0148

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2546

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  

การศึกษาปฐมวัย

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0149

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง

 พ.ศ.2547

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

การศึกษาปฐมวัย

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0150

57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2547

การสอนคณิตศาสตร  

การสอนวิทยาศาสตร

สุขศึกษา  

คหกรรมศาสตรศึกษา

ธุรกิจศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0151



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0152

59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2549

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

คอมพิวเตอร  ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  สงัคมศึกษา

ดนตรี  พลศึกษา  

การศึกษาปฐมวัย  

นาฏศิลปศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0153

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2546  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา  ศิลปกรรม  

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0154

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2549

ภาษาไทย  สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

2550  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0155

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2550

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร

2551  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0156

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา60



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

การศึกษาปฐมวัย  ฟสิกส  

เกษตรศาสตร  

คอมพิวเตอรศึกษา

ชีววิทยา  นาฏศิลป 

ภาษาจีน  เคมี  

อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีศึกษา

จิตวิทยาศึกษาและการ

แนะแนว

การศึกษานอกระบบ

คณิตศาสตร  ศิลปศึกษา

ดนตรีศึกษา  พลศึกษา

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา  การศึกษาพิเศษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0157

การวัดผลและการวิจัย 2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0158

การประถมศึกษา 2549  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0159

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม 2546

การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0160

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม61



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (5 ป)  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร  ภาษาไทย

สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0161

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(สถาบันราชภัฏ) พ.ศ.2546

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

2547  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0162

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2548 

หลักสูตร 5 ป

การศึกษาปฐมวัย

สังคมศึกษา

2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0163

คณิตศาสตร 2549  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0164

วิทยาศาสตร 2550  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0165

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2548

หลักสูตร 5 ป

คอมพิวเตอรศึกษา

ศิลปนาฏดุริยางค

2548  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0166

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2551

หลักสูตร 5 ป

การศึกษาพิเศษและ

การศึกษาปฐมวัย

2552  1/2552  27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0167

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549  

หลักสูตร 5 ป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา64



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ครู 5 ป) 

สาขาวิชาการศึกษา  พุทธศักราช 2547

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

โปรแกรมวิชาการศึกษา

พิเศษ

โปรแกรวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2547 - 2548  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0181

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

คอมพิวเตอรศึกษา 2548  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0182

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

นาฏศิลปไทย

นาฏศิลปสากล

ดุริยางคไทย

ดุริยางคสากล

คีตศิลปไทย

คีตศิลปสากล

2547-2549  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0183

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549

พลศึกษาและวิทยาศาสตร

การกีฬา

2550  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0184

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

การศึกษาพิเศษ 2550  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0185

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี66

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร67



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2547

วิทยาศาสตรทั่วไป

ภาษาตางประเทศ

คณิตศาสตร

2547  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0186

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2548

ดนตรีศึกษา

คอมพิวเตอรศึกษา

2548  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0187

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตรทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

2547  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0188

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

2548  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0189

70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

  (หลักสูตร 5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2550

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมโยธา

2548  2/2552 11 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0190

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1.คณิตศาสตร

2.วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

3.วิทยาศาสตร-เคมี

4.วิทยาศาสตร-ฟสิกส

5.วิทยาศาสตรทั่วไป

6.สังคมศึกษา

7.ภาษาอังกฤษ

2547 - 2548  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0192

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2546 (หลักสูตรชุดวิชา)

71 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร68

69 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม 2547)

1.ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-

ทัศนศิลปศึกษา

2.ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-

ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย

3.ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-

ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล

4.ศิลปกรรมศาสตรศึกษา-

ศิลปะการแสดงศึกษา

2547 - 2548  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0193

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)

1.การประถมศึกษา

2.คหกรรมศาสตร

3.ศิลปศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0194

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2546)

1.ภาษาไทย

2.ภาษาอังกฤษ

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0195

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2546)

1.คณิตศาสตร

2.ฟสิกส

3.เคมี

4.ชีววิทยา

5.วิทยาศาสตรทั่วไป

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0196

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

พลศึกษา 2548  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0197

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

สุขศึกษา 2550  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0198

72 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

73 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2546

1.การศึกษาปฐมวัย

2.ภาษาไทย

3.คณิตศาสตร

4.วิทยาศาสตร

5.สังคมศึกษา

6.ภาษาอังกฤษ

2547 - 2549  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0199

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม 2546

1.ภาษาไทย

2.ภาษาอังกฤษ

3.คณิตศาสตร

4.วิทยาศาสตร

5.สังคมศึกษา

6.ศิลปกรรม

7.การศึกษาปฐมวัย

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0200

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2546)

1.ภาษาไทย

2.ภาษาอังกฤษ

3.คณิตศาสตร

4.วิทยาศาสตร

5.สังคมศึกษา

6.ศิลปกรรม

7.การศึกษาปฐมวัย

8.การศึกษาพิเศษ

ภาคปกติ ตั้งแต

ปการศึกษา 2547

ภาคพิเศษเฉพาะ

ปการศึกษา 2547

 3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0201



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2547

1.การศึกษาปฐมวัย

2.ศิลปกรรม

3.ภาษาอังกฤษ

4.คณิตศาสตร

5.วิทยาศาสตร

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0202

77 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2547

1.ภาษาอังกฤษ

2.วิทยาศาสตร

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0203

78 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2550

1.ภาษาอังกฤษ

2.คณิตศาสตร

3.วิทยาศาสตร

4.การศึกษาปฐมวัย

2547 - 2551  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0204

79 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร พ.ศ.2547)

1.การศึกษาปฐมวัย

2.การศึกษาพิเศษ

3.คณิตศาสตร

4.ภาษาอังกฤษ

5.วิทยาศาสตร

6.สังคมศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0205

80 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลปไทยศึกษา

2.ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0206

81 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลปไทยศึกษา

2.ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0207



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

82 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลปไทยศึกษา

2.ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0208

83 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1.นาฏศิลปไทยศึกษา

2.ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0209

84 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549

พลศึกษา 2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0210

85 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2548

เกษตรศาสตร 2547  3/2552  25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0211

1. ภาษาไทย

2. การศึกษาปฐมวัย

3. วิทยาศาสตร

4. คณิตศาสตร

5.  ศิลปกรรม

2547 - 2548  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0219

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

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2547)

1. คณิตศาสตร

2. ภาษาไทย

3. ภาษาอังกฤษ

4. สังคมศึกษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0221

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี86

มหาวิทยาลัยทักษิณ87



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

1. จิตวิทยาการแนะแนว

2. การศึกษาปฐมวัย

3. การวัดและประเมินทาง

การศึกษาวิชาเอกคู 

(คณิตศาสตร)

4. การวัดและประเมินทาง

การศึกษาวิชาเอกคู

(ศิลปะการแสดง)

1. ตั้งแตป

การศึกษา 2549

2. นักศึกษาที่เขา

ศึกษาในป

การศึกษา 2547 -

 2548 ที่เทียบ

โอนเขาศึกษา

ตามหลักสูตร

 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0222

88 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศลิปศึกษา  หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1. นาฏศิลปไทยศึกษา

2. ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0223

89 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

1. นาฏศิลปไทยศึกษา

2. ดนตรีคีตศิลปไทยศกึษา

2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0224

90 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

คณะศิลปศึกษา  หองเรียนเครือขาย  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2547)

นาฏศิลปไทยศึกษา 2547  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0225

การศึกษาบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

ภาษาไทย 2547 - 2548  4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0226มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ91



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

การศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

การประถมศึกษา นักศึกษาที่เขา

ศึกษาในป

การศึกษา 2547 -

 2548 ที่เทียบ

โอนเขาศึกษา

ตามหลักสูตร

 4/2552 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0227

92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2548

1. วิศวกรรมไฟฟา

2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม

3. วิศวกรรมอุตสาหการ

4. วิศวกรรมโยธา

5.วิศวกรรมเครื่องกล

2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0236

93 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สวนกลาง

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย

2. การสอนภาษาอังกฤษ

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0237

94 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาอังกฤษ 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0238

95 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ศาสนศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาอังกฤษ 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0239

96 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตลานนา

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย

2. การสอนภาษาอังกฤษ

3. การบริหารการศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0240



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

97 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

การสอนภาษาไทย 2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0241

98 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาอังกฤษ  

2. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0242

99 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตรอยเอ็ด

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาไทย

2. การสอนภาษาอังกฤษ  

3. การบริหารการศึกษา

4. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0243

100 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีลานชาง

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป  

ปรับปรุง พ.ศ.2547)

1. การสอนภาษาอังกฤษ  

2. การประถมศึกษา

2547 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0244

101 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0245

102 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0246

103 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตรอยเอ็ด

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0247

104 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีลานชาง

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2548 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0248

105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2550

วิศวกรรมไฟฟา 2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0249



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

106 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

3. สังคมศึกษา

4. การศึกษาปฐมวัย

5.  วิทยาศาสตรทั่วไป

6. คอมพิวเตอรศึกษา

7. พลศึกษา-เทคโนโลยี

ผูสื่อขาวกีฬา

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0250

1. การศึกษาปฐมวัย

2. วิทยาศาสตรทั่วไป

3. สังคมศึกษา

4. คอมพิวเตอรศึกษา

5. พลศึกษา

6. ดนตรีศึกษา

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 0251

 ธุรกิจศึกษา 2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0252

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549)

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. การศึกษาปฐมวัย

4. คณิตศาสตร

5. ภาษาอังกฤษ

2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0253

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม

พ.ศ.2549

พลศึกษา 2549 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0254

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม 

พุทธศักราช 2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต107

108 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2550)

วิทยาศาสตร 2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0255

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ.

2550

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารการศึกษา

2550 6/2552 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0256

109 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2548

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

1. พลศึกษา

2. ดนตรีศึกษา

2548 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0269

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

การศึกษาปฐมวัย 2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0270

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0271

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม)

พุทธศักราช 2549

1. คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พลศึกษาและการ

สงเสริมสุขภาพ

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0272

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549)

1. คณิตศาสตร

2.วิทยาศาสตร

3. สังคมศึกษา

4. การศึกษาปฐมวัย

2549 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0273

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

2550 7/2552 20 พฤษภาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0274

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย110

111



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

112 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)

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

113 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร

3. วิทยาศาสตรทั่วไป

4. สังคมศึกษา

5. คอมพิวเตอรศึกษา

2549 - 2553 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0278

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

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

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)        

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

1. คอมพิวเตอรศึกษา

2. คณิตศาสตร

3. การศึกษาปฐมวัย

2550 - 2554 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0280

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

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

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด114



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2548)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

4. สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

5. วิชาเอกวิศวกรรม

คอมพิวเตอร

6. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา

2548 - 2552 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0283

116 วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

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

117 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2549

สาขาวิชาคณิตศาสตร 2549 - 2553 11/2552 17 กันยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0294

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2549

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2549 - 2553 11/2552 17 กันยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0295118 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2550 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

3. สาขาวิชาทัศนศิลป

4. สาขาวิชานาฏศิลป

2550 - 2554 11/2552 17 กันยายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0296

119 มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา

2552 - 2556 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0302

120 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2549 - 2553 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0303

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - สําหรับนักศึกษา 

กศ.ปช.ใหการ

รับรองเฉพาะ

ปการศึกษา 2549

- สําหรับนักศึกษา

ภาคปกติ ใหการ

รับรองตั้งแต

ปการศึกษา 

2549 - 2552

15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0304มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2548

121



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาศิลปกรรม 

(ดนตรี, นาฏศิลป)  

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาภาษาไทย

2549 - 2552 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0305

สาขาวิชาศิลปกรรม 

(ทัศนศิลป)

เฉพาะ

ปการศึกษา

2549

15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0306

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาฟสิกส

2549 - 2552 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0307

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2549, 2551, 

2552

15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0308

สาขาวิชาศิลปศึกษา 2550 - 2552 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0309

สาขาวิชาชีววิทยา เฉพาะ

ปการศึกษา 

2550, 2552

15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0310

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2548



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2549

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2550 - 2552 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0311

122 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2550) 

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2549 - 2553 15/2552 24 ธันวาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0312

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2551 - 2555 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0315

124 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง 

พุทธศักราช 2548

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เฉพาะ

ปการศึกษา

2549, 2551, 

2552

1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0316

123 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

125 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ.2549

1. วิชาเอกภาษาไทย

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกคณิตศาสตร

4. วิชาเอกวิทยาศาสตร

5. วิชาเอกสังคมศึกษา

6. วิชาเอก

    คอมพิวเตอรศึกษา

7. วิชาเอก

    การศึกษาปฐมวัย

8. วิชาเอกพลศึกษา

2549 - 2553 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0317

126 มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

1. วิชาเอกคณิตศาสตร

2. วิชาเอกพลศึกษา

3. วิชาเอกภาษาไทย

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร

    - เคมี

6. วิชาเอกวิทยาศาสตร 

   - ชีววิทยา

7. วิชาเอกวิทยาศาสตร 

   - ฟสิกส

8. วิชาเอกสังคมศึกษา

2549 - 2553 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0318



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป)

 พ.ศ.2548

1. วิชาเอกวิศวกรรม

    อิเล็กทรอนิกสและ

    โทรคมนาคม

2. วิชาเอกวิศวกรรมโยธา

2548 - 2549 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0319

128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตร พ.ศ.2548)

1. วิชาเอกวิศวกรรม

    อุตสาหการ

2. วิชาเอก

    วิศวกรรมเครื่องกล

2548 - 2549 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0320

129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตร พ.ศ.2548)

วิชาเอกวิศวกรรมอุตสา

หการ

2548 - 2550 1/2553 21 มกราคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0321

130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2551

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

2548 - 2549 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0337

131 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

สาขาวิชานาฏศิลป 2552 - 2556 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0338

132 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2552

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2552 - 2556 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0339

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

สาขาวิชาพลศึกษา 2549 - 2552 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0340133 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2550 - 2552 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0341

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

สาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอร

2550 - 2552 4/2553 23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0342

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาจีน

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0348

ครุศาตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0349

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 

 ปพุทธศักราช 2549

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2549 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0350135 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ

134 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

ปพุทธศักราช 2550

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

136 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2552

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

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2549

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

4. สาขาวิชาพลศึกษา

2549 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0353

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 

 พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2550 - 2553 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0354

138 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต  

พุทธศักราช 2550

1. โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร

2. โปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ

3. โปรแกรมวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย

2548 - 2552 5/2553 22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0355

137 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

139 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2548

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

4. สาขาวิชาพลศึกษา

5. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2548

7/2553 31 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0368

140 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2551 - 2555 8/2553 10 มิถุนายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0371

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตพระนครเหนือ)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2548)

วิชาเอกวิศวกรรมอุตสา

หการ

2548 - 2549 9/2553 15 กรกฎาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0374

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2550)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

3. สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

2549 - 2553 9/2553 15 กรกฎาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0375

142 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

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

141



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแกน 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตขอนแกน)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

(หลักสูตร พ.ศ. 2548)

1. วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 

2. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา

3. วิชาเอกวิศวกรรม

    อุตสาหการ  

4. วิชาเอกวิศวกรรม

    อิเล็กทรอนิกสและ

    โทรคมนาคม

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2549

11/2553 16 กันยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0379

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)

1. สาขาวิชาครุศาสตร

    สภาพแวดลอมภายใน

2. สาขาวิชาครุศาสตร

    การออกแบบ

3. สาขาวิชาครุศาสตร

   วิศวกรรม

2549 - 2553 11/2553 16 กันยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0380

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 2551 - 2555 11/2553 16 กันยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0381

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 2551 - 2555 11/2553 16 กันยายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0382

144 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

(จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

145 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแกน 

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตขอนแกน)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร พ.ศ.2548)

1. วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 

2. วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา

3. วิชาเอกวิศวกรรม

    อุตสาหการ  

4. วิชาเอกวิศวกรรม

    อิเล็กทรอนิกสและ

    โทรคมนาคม

2550 - 2552 13/2553 21 ตุลาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0384

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

สาขาวิชาพลศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0386

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2553 - 2554 14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0387

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

สาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอรศึกษา

2553 - 2554 14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0388

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี)

146



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

147 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏหมูบานจอมบึง)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 

 พุทธศักราช 2551

สาขาวิชาการประถมศึกษา 1/2551 - 1/2555 14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0389

148 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  

พ.ศ.2549  หลักสูตร 5 ป

สาขาวิชาพลศึกษา 2550 - 2553 14/2553 18 พฤศจิกายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0390

ครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2549 - 1/2553 15/2553 16 ธันวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0393

ครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาศิลปกรรม

ดนตรี

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

ครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

และคอมพิวเตอร

3. สาขาวิชาชีววิทยา

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

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

ครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาภาษาไทย

1/2552 - 

1/2556

15/2553 16 ธันวาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0396

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548

1. สาขาวิชาการสอน

นาฏยสังคีต

2. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา)

150

149 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

1. สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร

2. สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร

3. สาขาวิชาการสอน

ภาษาตางประเทศ

4. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

5. สาขาวิชาการสอนสังคม

ศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

6. สาขาวิชาการสอน

สุขศึกษาและพลศึกษา

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

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550

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

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ป

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2551

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. สาขาวิชาภาษาไทย

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2551 - 2555 2/2554 21 มกราคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0403

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย)

151



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2551

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2552

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2552

1. สาขาวิชาชีววิทยา

2. สาขาวิชาฟสิกส

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2553

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

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ป

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาฟสิกส

2. สาขาวิชาชีววิทยา

3. สาขาวิชาเคมี

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

6. สาขาวิชาพลศึกษาและ

การจัดการกีฬา

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

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม)

152



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ป 

พ.ศ.2548 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

3. สาขาวิชาภาษาไทย

4. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

5. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

153 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สวนกลาง

(จัดการเรียนการสอนที่สวนกลาง)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

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

154 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

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

155 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต

สิรินธรราชวิทยาลัย)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

156 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตลานนา

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตลานนา)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

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

157 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต

ศรีธรรมาโศกราช)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

158 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตอีสาน)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

159 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต

รอยเอ็ด)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา

4. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

160 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีลานชาง

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต

ศรีลานชาง)

ศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา

3. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

161 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏชัยภูมิ)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง

 พ.ศ.2550)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2549 - 2553 5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0427

162 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2548

  สาขาวิชาการศึกษา

1. วิชาเอกภาษาไทย

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกสังคมศึกษา

4. วิชาเอกคณิตศาสตร

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร

6. วิชาเอกพลศึกษา

7. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

8. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2549

5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0428



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

1.สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาภาษาไทย

4. สาขาวิชาสุขศึกษา

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาศิลปกรรม

ศาสตรศึกษา

8. สาขาวิชาคณิตศาสตร

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร-

เคมี

11. สาขาวิชา

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

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

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะ

แนว

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร-

ฟสิกส

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

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

สาขาวิชาวิทยาศาสตร-

ฟสิกส

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

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

163 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม 

 พ.ศ.2547

สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร

2549 - 2550 5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0433

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม 

 พ.ศ.2549

สาขาวิชาพลศึกษา 2549 - 2550 5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0434

ครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช 2548

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

4. สาขาวิชาพลศึกษา

5. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2549

5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0435

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

เฉพาะ

ปการศึกษา

2549

5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0436

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2549

1. วิชาเอกภาษาไทย

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกคณิตศาสตร

4. วิชาเอกวิทยาศาสตร

5. วิชาเอกสังคมศึกษา

6. วิชาเอกศิลปกรรม

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

กําแพงแสน)

164

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

165

166 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549

1. สาขาวิชาภาษาจีน

2. สาขาวิชาพลศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)   

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

สาขาวิชาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (การประถมศึกษา)

2549 - 2553 5/2554 24 มีนาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0439

167 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550)

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

168 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี – สมุทรปราการ)

ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

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

ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

5 ป หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2552

สาขาวิชาคณิตศาสตร 1/2552-1/2556 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0456

ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 

5 ป หลักสูตรใหม  

พุทธศักราช 2552

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

5 ป หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 1/2554-1/2558 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0458

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ)

169



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

170 สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0459

171 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชาสุขศึกษา

2553-2555 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0460

172 สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตลําปาง 

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตลําปาง 

จังหวัดลําปาง)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0461

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550)

สาขาวิชาพลศึกษาสําหรับ

คนพิการ

2551-2552 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0462

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชาสุขศึกษา 

3. สาขาวิชาพลศึกษา

สําหรับคนพิการ

2553-2555 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0463

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตยะลา  

จังหวัดยะลา)

173



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

174 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 11/2554 18 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0464

175 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี (จัดการเรียนการสอน 

ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 

(หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาครุศาสตรอิสลาม 1/2549-1/2553 12/2554 15 กันยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0467

176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)

1. นาฏศิลปไทย 

2. นาฏศิลปสากล 

3. ดุริยางคไทย 

4. ดุริยางคสากล 

5. คีตศิลปไทย      

6. คีตศิลปสากล

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

177 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 12/2554 15 กันยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0469



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

178 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 12/2554 15 กันยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0470

179 สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตมหาสารคาม

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขต

มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 12/2554 15 กันยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0471

180 สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตสมุทรสาคร

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขต

สมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 12/2554 15 กันยายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0472

181 สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตอางทอง 

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอางทอง

จังหวัดอางทอง)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจิกายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0473

182 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจิกายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0474



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

183 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

จังหวัดปทุมธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 15/2554 17 พฤศจิกายน 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0475

184 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

จังหวัดเชียงราย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1/2551-1/2555 16/2554 7 ธันวาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0476

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

2. สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

3. สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

เฉพาะ

ปการศึกษา

2550

16/2554 7 ธันวาคม 2554 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0477

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

1. สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

3. สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

4. สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

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

185 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิทยาเขตนนทบุรี  

และวิทยาเขตสุพรรณบุรี)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

186 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ด)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม

พ.ศ.2553

1. สาขาวิชาพลศึกษาและ

การจัดการกีฬา

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2553-2557 1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0480

187 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

ในพระสังฆราชูปถัมภ  

(จัดการเรียนการสอนที่มหาปชาบดี

เถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ 

จังหวัดนครราชสีมา)

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

เฉพาะ

ปการศึกษา

1/2550, 1/2553

1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0481

188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  ถนนเจริญกรุง เขตสาธร

กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ศึกษา

1/2552-1/2556

เฉพาะที่ศึกษา

ตามหลักสูตร 

5 ป  โดยไมมี

การเทียบโอน

เขาศึกษาตาม

หลักสูตร

1/2555 19 มกราคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0482

189 มหาวิทยาลัยขอนแกน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาตางประเทศ

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาภาษาไทย 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

1/2552-1/2556 2/2555 20 กุมภาพันธ 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0487

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

สาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอรศึกษา

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

191 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  

และศูนยการศึกษาขอนแกน  

จังหวัดขอนแกน)

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ค.บ. 5 ป)   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา  

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร  

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา  

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย  

7. สาขาวิชาพลศึกษา  

8. สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา  

9. สาขาวิชาภาษาไทย  

10. สาขาวิชาศิลปศึกษา

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

190 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม

พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาวิจัยและ

ประเมินการศึกษา

3. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2550-2554 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0490

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2553

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 1/2553-1/2557 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0491

(ยกเลิก)

ครุศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช 2548

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

4. สาขาวิชาพลศึกษา

5. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2550

5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0492

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

เฉพาะ

ปการศึกษา

2550

5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0493

192

193 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จังหวัดลพบุรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพฯ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

194 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2548  

สาขาวิชาการศึกษา

1. วิชาเอกภาษาไทย

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกสังคมศึกษา

4. วิชาเอกคณิตศาสตร

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร

6. วิชาเอกพลศึกษา

7. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

8. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

2550-2553 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0494



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

195 มหาวิทยาลัยขอนแกน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

ศึกษา

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

5. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาการสอน

ภาษาญี่ปุน

8. สาขาวิชาศิลปศึกษา

9. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษใหผูมี

พื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

นานาชาติ)

2552-2556 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0495

196 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2551

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

2550-2552 5/2555 4 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0496



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

197 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดสงขลา)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2554

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

2554-2558 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0500

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

1. วิชาเอกคณิตศาสตร

2. วิชาเอกฟสิกส

3. วิชาเอกเคมี

4. วิชาเอกชีววิทยา

5. วิชาเอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร

6. วิชาเอกพัฒนาสังคม

7. วิชาเอกพลานามัย

เฉพาะ

ปการศึกษา

2550

6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0501

การศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

1. วิชาเอกคณิตศาสตร

2. วิชาเอกฟสิกส

3. วิชาเอกเคมี

4. วิชาเอกชีววิทยา

5. วิชาเอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร

6. วิชาเอกพัฒนาสังคม

7. วิชาเอกพลานามัย

2551-2553 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0502

198 มหาวิทยาลัยนเรศวร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

199 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ปรับปรุง พ.ศ.2553)

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

200 สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตเพชรบูรณ

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ปรับปรุง พ.ศ.2553)

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

201 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพฯ)

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารการศึกษา

2550-2551 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0505

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาชีววิทยา

2550-2554 6/2555 26 เมษายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0506

203 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตปตตานี

(จัดการเรียนการสอน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตปตตานี  จังหวัดปตตานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550)

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

204 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่ 

จังหวัดกระบี่)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ปรับปรุง พ.ศ.2553)

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

205 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตตรัง

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตตรัง 

จังหวัดตรัง)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ปรับปรุง พ.ศ.2553)

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

206 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

วิทยาเขตสกลนคร  จังหวัดสกลนคร)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร พ.ศ.2548)

วิชาเอกวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

2550-2552 7/2555 17 พฤษภาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0511

207 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

จังหวัดชุมพร)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาพลศึกษา 2553-2555 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0512



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชาภาษาจีน 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 

3. สาขาวิชาเคมี

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. สาขาวิชาภาษาไทย 

6. สาขาวิชาฟสิกส 

7. สาขาวิชาศิลปศึกษา 

8. สาขาวิชาคณิตศาสตร

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

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา

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

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 1/2554-1/2558 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0515

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา  

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา  

4. สาขาวิชาพลศึกษา  

5. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2551-2552 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0516

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2551-2553 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0517

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

2551-2553 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0518

208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)

ครุศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จังหวัดลพบุรี)

209



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

จังหวัดเชียงใหม)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(5 ป) พ.ศ.2548

1. วิชาเอกวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

2. วิชาเอกวิศวกรรมโยธา

2550-2552 8/2555 18 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0519

211 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ป)  

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2554

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

ครุศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชาเคมี 

2. สาขาวิชาฟสิกส

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2554)

1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

2.สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ศิลปและเทคโนโลยี

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

213 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จังหวัดปทุมธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553) 

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

214 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา  จังหวัดยะลา)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาภาษาไทย   

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป   

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร)

212



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

215 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(จัดการเรียนการสอนที่

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

1. สาขาวิชาการศึกษา

    ปฐมวัย   

2. สาขาวิชาประถมศึกษา 

3. สาขาวิชาศิลปศึกษา   

4. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  

5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

จํานวน 3 วิชาเอก คือ 

  (1) วิชาเอกดนตรีศึกษา 

  (2) วิชาเอกการสอน

       ดนตรีไทย

  (3) วิชาเอกการสอน

       ดนตรีสากล

2552-2556 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0526



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

6. สาขาวิชามัธยมศึกษา 

จํานวน 10 วิชาเอก คือ   

   (1) วิชาเอกภาษาไทย

   (2) วิชาเอก

        ภาษาอังกฤษ

   (3) วิชาเอกสังคมศึกษา 

   (4) วิชาเอก

        วิทยาศาสตรทั่วไป 

   (5) วิชาเอกฟสิกส

   (6) วิชาเอกเคมี    

   (7) วิชาเอกชีววิทยา 

   (8) วิชาเอกคณิตศาสตร

   (9) วิชาเอก

        ภาษาฝรั่งเศส

   (10) วิชาเอก

         ภาษาเยอรมัน



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

7. สาขาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา  จํานวน 2 

วิชาเอก   

   (1) วิชาเอกสุขศึกษา   

   (2) วิชาเอกพลศึกษา   

8. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา  จํานวน 2 

วิชาเอก 

   (1) วิชาเอกเทคโนโลยี

        การศึกษา

   (2) วิชาเอก

        คอมพิวเตอร

        การศึกษา   

9. สาขาวิชาการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน

10. สาขาวิชาจิตวิทยาการ

ปรึกษาการแนะแนวและ

การศึกษาพิเศษ  จํานวน 2

 วิชาเอก 

     (1) วิชาเอกจิตวิทยา

          การปรึกษาและ

          แนะแนว

     (2) วิชาเอก

          การศึกษาพิเศษ



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

216 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)        

หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2554

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2555-1/2559 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0527

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2549-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0528

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2552-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0529

สาขาวิชาการประถมศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา 

2549 , 2551 

และ 2552

10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0530

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2549-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0531

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2549-2550 และ

 2552-2553

10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0532

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2552-2556 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0533

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2553-2557 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0534

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2552)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร 2552-2556 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0535

มหาวิทยาลัยนครพนม

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

นครพนม  จังหวัดนครพนม)

219 ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

217 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

กาฬสินธุ  

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัย

ศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ  

จังหวัดกาฬสินธุ)

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

218 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศาสนศาสตรยโสธร

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยศาสน

ศาสตรยโสธรจังหวัดยโสธร)

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป 

ปรับปรุง พ.ศ.2549)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2554

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2554-2558 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0536

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2554)

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2554-2558 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0537

220 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2548  สาขาวิชา

การศึกษา 

วิชาเอกดนตรีศึกษา 2552-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0538

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2551

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. สาขาวิชาศิลปกรรม

ศึกษา

2552-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0539

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2552-2553 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0540

221 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

222 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู

1. สาขาเกษตรและ

   สิ่งแวดลอมศึกษา

2. สาขาคณิตศาสตรและ

   คอมพิวเตอรศึกษา

3. สาขาพลศึกษาและ

    สุขศึกษา

4. สาขา

    ภาษาอังกฤษศึกษา

2551-2555 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0541

223 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2551-2555 10/2555 28 กันยายน 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0542

1. สาขาวิชาการออกแบบ

    สภาพแวดลอมภายใน

2. สาขาวิชาครุศาสตร

    การออกแบบ 

3. สาขาวิชาครุศาสตร

    วิศวกรรม  

4. สาขาวิชาครุศาสตร

    เกษตร

2554-2558 13/2555 20 ธันวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0543

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 2555-2559 13/2555 20 ธันวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0544

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

(จัดการเรียนการสอนที่สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

224



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตขอนแกน

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแกน  จังหวัดขอนแกน)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

1. สาขาวิชา

    วิศวกรรมโยธา  

2. สาขาวิชา

    วิศวกรรมไฟฟา 

3. สาขาวิชา

   วิศวกรรมอุตสาหการ 

4. สาขาวิชาวิศวกรรม

    อิเล็กทรอนิกสและ

    โทรคมนาคม

2553-2557 13/2555 20 ธันวาคม 2555 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0545

226 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จัดการเรียนการสอนภาคปกติ

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2553

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

227 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

เขตพระนคร  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2552) 

1. สาขาวิชานาฏศิลป

    ไทยศึกษา

2. สาขาวิชานาฏศิลป

    สากลศึกษา

3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

    ไทยศึกษา

4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

    สากลศึกษา

2552-2556 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0547

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

2551-2552 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0548228 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

(จัดการเรียนการสอนที่

โ โ ี



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชาวิศวกรรม

   แมคคาทรอนิกส  

2. สาขาวิชาวิศวกรรม

   อิเล็กทรอนิกสและ

   โทรคมนาคม

2553-2557 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0549

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

2553-2557 1/2556 29 มกราคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0550

229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ  กรุงเทพฯ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2553)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

และการศึกษา

2553-2557 2/2556 28 กุมภาพันธ 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0551

230 วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยราชสุดา

มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม)

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

(หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 2552-2556 2/2556 28 กุมภาพันธ 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

231 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตวังนอย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตวังนอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาการสอน

   ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาการสอน

   ภาษาไทย

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาการสอน

   พระพุทธศาสนา

2550-2554 2/2556 28 กุมภาพันธ 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0553

232 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็คทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

ภาคปกติ

7/2556 20 มิถุนายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0554

233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(5 ป)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

1. สาขาวิชา

    วิศวกรรมโยธา

2. สาขาวิชาวิศวกรรม

    อิเล็คทรอนิกสและ

    โทรคมนาคม

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2553 

และปการศึกษา

 2554 ภาคปกติ

7/2556 20 มิถุนายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0555

234 มหาวิทยาลัยทักษิณ

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

    - ชีววิทยา 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

    - เคมี  

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

    - ฟสิกส 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

235 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรหาป) หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2554

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

1. สาขาวิชา

    การประถมศึกษา 

2. สาขาวิชา

    จิตวิทยาการแนะแนว 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยี

    สื่อสารการศึกษา 

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5. สาขาวิชาภาษาไทย 

6. สาขาวิชาศิลปกรรม

   ศาสตรศึกษา 

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2552-2556 10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0558

1. สาขาวิชาพลศึกษา 

    (วิชาเอก-โท และ

    วิชาเอก-คู)   

2. สาขาวิชาสุขศึกษา

    (วิชาเอก-โท และ

    วิชาเอก-คู)

เฉพาะ

ปการศึกษา

2552

10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร)

236 การศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

จํานวน 3 วิชาเอก ไดแก  

1. วิชาเอกเดี่ยวสาขา

    สุขศึกษา 

2. วิชาเอกเดี่ยวสาขา

    พลศึกษา 

3. วิชาเอกคูสาขา

   สุขศึกษาและพลศึกษา

2553-2557 10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0560

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชา

    การประถมศึกษา 

2. สาขาวิชาศิลปศึกษา 

3. สาขาวิชาพลศึกษา 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยี

    สารสนเทศและการ

    ประเมินผลการศึกษา

2552-2556 10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0561

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

(หลักสูตร 5 ป)

1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาภาษาไทย

2552-2556 10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตปตตานี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี)

237



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

(หลักสูตร 5 ป)

1. วิชาเอกคณิตศาสตร 

2. วิชาเอกเคมี 

3. วิชาเอกชีววิทยา 

4. วิชาเอกฟสิกส 

5. วิชาเอก

   วิทยาศาสตรทั่วไป

2552-2556 10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0563

238 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  

และที่ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ. 

5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา  

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

4. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

5. สาขาวิชาภาษาไทย

2550-2554

โดยจัดการศึกษา

ในระบบไตรภาค

10/2556 15 สิงหาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0564

239 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(จัดการเรียนการสอน

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชา

    การประถมศึกษา

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาไทย

7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

240 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด)

ครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตรทั่วไป  

2. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย  

3. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร  

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

6. สาขาวิชาพลศึกษา  

7. สาขาวิชาภาษาไทย  

8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

9. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2555-2559 12/2556 19 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0566

241 มหาวิทยาลัยนเรศวร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก)

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2554) (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาคณิตศาสตร 2554-2558 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0567

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2554-2558 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0568

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2555-2559 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0569

242 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จังหวัดลําปาง)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาภาษาไทย 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชาฟสิกส 

4. สาขาวิชาชีววิทยา 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

6. สาขาวิชาเคมี 

7. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตรทั่วไป

8  สาขาวิชาสังคมศึกษา

2555-2559 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0570

243 วิทยาลัยสงฆนครนาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย   เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

วิทยาลัยสงฆนครนาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    

ราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดนาน)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2552-2554 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0571



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

244 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2552

1. แขนงวิชาภาษาไทย 

2. แขนงวิชา

   ภาษาอังกฤษ 

3. แขนงวิชาคณิตศาสตร 

4. แขนงวิชาวิทยาศาสตร 

5. แขนงวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2552-2554 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0572

245 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กรุงเทพมหานคร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาอิสลามศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0573

246 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรุงเทพมหานคร)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตรทั่วไป  

3. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตร-ฟสิกส 

4. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตร-เคมี 

5. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตร-ชีววิทยา

2552-2556 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0574



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาพลศึกษา 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย 

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5. สาขาวิชาศิลปศึกษา 

6. สาขาวิชาภาษาไทย 

7. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา 

8. สาขาวิชา

    วิทยาศาสตรทั่วไป 

9. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2554-2558 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0575

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาเทคโนโลยี

   การศึกษาและ 

   คอมพิวเตอรการศึกษา 

2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2554-2558 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0576

248 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

สาขาวิชาการประถมศึกษา 2554-2558 13/2556 26 กันยายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0577

247 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2553-2554 15/2556 7 พฤศจิกายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0578

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2550-2554 15/2556 7 พฤศจิกายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0579

250 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆเชียงราย

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆเชียงราย จังหวัดเชียงราย)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2552-2554 15/2556 7 พฤศจิกายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0580

251 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

สุโขทัย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 16/2556 19 ธันวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0581

249 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

252 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 16/2556 19 ธันวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0582

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1/2555-1/2559 16/2556 19 ธันวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0583

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาภาษาไทย

6. สาขาวิชานวัตกรรมและ

คอมพิวเตอรศึกษา

7. สาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตรการกีฬา

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

253 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จังหวัดสกลนคร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

254 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

2552-2554 16/2556 19 ธันวาคม 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0585

255 มหาวิทยาลัยศิลปากร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษาตางประเทศ

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

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2551-2554 1/2557 30 มกราคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0587

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

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตพะเยา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตพะเยา   จังหวัดพะเยา)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550

256



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2552

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

2. วิชาเอกคณิตศาสตร

3. วิชาเอกพลศึกษาและ

สุขศึกษา

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

4. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

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

สาขาวิชาฟสิกส 2552-2554 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0592

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาชีววิทยา

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

2553-2554 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0593

257 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

จังหวัดเพชรบูรณ)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2552

258 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

จังหวัดสุรินทร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม

พุทธศักราช 2554

1. สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ศิลปและเทคโนโลยี

2. สาขาวิชาบรรณารักษ

ศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร

2554-2558 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0594

259 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0595

260 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตหนองคาย

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2550-2554 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0596



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

261 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค จังหวัด

นครสวรรค)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2550-2554 3/2557 3 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0597

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาพลศึกษา  

3. สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีศึกษา  

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

8. สาขาวิชาการศึกษานอก

ระบบ 

9. สาขาวิชานาฏศิลป

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2552

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0598262 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

10. สาขาวิชา

เกษตรศาสตร   

11. สาขาวิชาภาษาจีน 

12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13. สาขาวิชาศิลปศึกษา

14. สาขาวิชาเคมี

15. สาขาวิชาคณิตศาสตร

16. สาขาวิชาฟสิกส

17. สาขาวิชาชีววิทยา

18. สาขาวิชาภาษาไทย

263 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

จังหวัดสุราษฎรธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาศิลปศึกษา

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

2556-2559 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0599

264 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

จังหวัดสุราษฎรธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2556-2559 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0600



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

265 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2552)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1/2552-1/2553 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0601

266 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

จันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0602

267 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0603



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

268 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0604

269 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง  จังหวัดอางทอง)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0605

สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0606

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2553-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0607

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

สากลศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0608

270 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

ลพบุรี  จังหวัดลพบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

271 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

2552-2554 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0609

272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสกลนคร  จังหวัดสกลนคร)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

2553-2557 4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0610

273 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จังหวัดปตตานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม

พ.ศ.2554

สาขาวิชาการสอน

อิสลามศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2551

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. สาขาวิชาศิลปกรรม

ศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0612274 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0613

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

สาขาวิชาธุรกิจและ

คอมพิวเตอรศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2552

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0614

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร

เฉพาะ

ปการศึกษา

2552

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0615

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร

สําหรับนิสิต

ปการศึกษา 

2552 

ที่โอนยาย

เขาสูหลักสูตร

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0616

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ศึกษา

สําหรับนิสิต

ปการศึกษา 

2552 

ที่โอนยาย

เขาสูหลกัสูตร

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0617

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาสุขศึกษา สําหรับนิสิต

ปการศึกษา 

2552 

ที่โอนยาย

เขาสูหลักสูตร

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0618

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ)

275



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาพลศึกษา สําหรับนิสิต

ปการศึกษา 

2552 

ที่โอนยาย

เขาสูหลักสูตร

4/2557 20 มีนาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0619

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาสุขศึกษาและ

การสงเสริมสุขภาพ

7. สาขาวิชาเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

0620ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู20 มีนาคม 25574/2557เฉพาะ

ปการศึกษา

2552

276



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9. สาขาวิชาภาษาไทย

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

11. สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ศึกษา

12. สาขาวิชาคณิตศาสตร

13. สาขาวิชาประถมศึกษา

14. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

15. สาขาวิชาศิลปศึกษา

277 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2553

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 1/2552-1/2556 15/2556 7 พฤศจิกายน 2556 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0621

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0622

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

เฉพาะ

ปการศึกษา 

2554

6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0623

278 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

จังหวัดพิษณุโลก)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

279 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน

จังหวัดลําพูน)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

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

280 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน

จังหวัดขอนแกน)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2550-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0625

281 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

จังหวัดลําปาง)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการสอน

พระพุทธศาสนา

2551-2554 6/2557 24 เมษายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0626

282 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆนครพนม

จังหวัดนครพนม)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

283 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตลานนา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตลานนา  จังหวัดเชียงใหม)

ศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป

ปรับปรุง พ.ศ.2549)

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

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

2. สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา

เฉพาะ

ภาคเรียนที่

1/2552

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0629

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชาภาษาไทย 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

7. สาขาวิชาดนตรี 

8. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

เฉพาะ

ภาคเรียนที่

1/2552,

1/2553

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0630

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2553-2554

(เฉพาะกรณี

เทียบโอน)

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0631285 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม

พ.ศ.2550)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

จังหวัดสุรินทร)

284 ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2552



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

2553-2555

(เฉพาะกรณี

เทียบโอน)

7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0632

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีศึกษา

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา

8. สาขาวิชาการศึกษานอก

ระบบ

9. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

10. สาขาวิชาเกษตรศาสตร

11. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

06442553-2554 9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู286 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

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

สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2552-2554 9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0647

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2552,

2554

9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0648

1. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

ไทยศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2552

9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0649

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป

สากลศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0650

287 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

พัทลุง  จังหวัดพัทลุง)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

288

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

หองเรียนเครือขาย

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด)

289 ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

290 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร

จังหวัดแพร)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2550-2554 9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0651

291 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2550-2554 9/2557 19 มิถุนายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0652

292 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

จังหวัดราชบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

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

293 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย

จังหวัดเลย)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

2550-2554 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0667



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

294 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร

จังหวัดสุรินทร)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

1. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2550-2554 10/2557 17 กรกฎาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0668

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2556)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยี

   การศึกษาและ 

   คอมพิวเตอร

2. สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรทั่วไป

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

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป) (หลักสูตรใหม

พ.ศ.2556)

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

295 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

จังหวัดนครราชสีมา)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา  

2. สาขาวิชาภาษาไทย 

3. สาขาวิชาพลศึกษา  

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

2554-2556 13/2557 5 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0693

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2554)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2554-2558 13/2557 5 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0694

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สาขาวิชานาฏศิลป 2556-1/2559 13/2557 5 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0695

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2553

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 1/2553-1/2554 13/2557 5 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0696

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2555

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

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

296 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค)

297 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

จังหวัดสุรินทร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

298 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมย)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาการสอน

พระพุทธศาสนา

2550-2554 13/2557 5 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0698

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2555-1/2559 14/2557 18 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0700

300 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา)

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2552-2554 14/2557 18 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0701

299 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

301 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2552)

1. วิชาเอกภาษาไทย

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

4. วิชาเอกสังคมศึกษา

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร

6. วิชาเอกคณิตศาสตร

7. วิชาเอกการประถมศึกษา

8. วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา

9. วิชาเอกธุรกิจศึกษา

10. วิชาเอกศิลปศึกษา

11. วิชาเอกภาษาจีน

2552-2556

(1. นักศึกษา

ที่เขาศึกษา

ในปการศึกษา 

2552-1/2554

ใหการรับรอง

เฉพาะที่สําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรนี้

2. ผูที่ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 2 ป

ครึ่ง แตละภาค

การศึกษาตอง

ลงทะเบียนไมเกิน 

22 หนวยกิต

3. สําหรับกรณี

นักศึกษาเทียบโอน

ใหเสนอขอรับการ

รับรองเปน

รายบุคคล)

14/2557 18 กันยายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0702



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

7. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

1/2554

16/2557 16 ตุลาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0703

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

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

302 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

303 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2554)

วิชาเอกพลศึกษา 2551-2555

(1. นักศึกษา

ที่เขาศึกษา

ในปการศึกษา 

2551-1/2554

ใหการรับรอง

เฉพาะที่สําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรที่รับรอง

2. ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 

2 ปครึ่ง แตละภาค

การศึกษาตอง

ลงทะเบียนไมเกิน 

22 หนวยกิต

3. กรณีนักศึกษา

เทียบโอนใหเสนอ

ขอรับการรับรอง

เปนรายบุคคล)

16/2557 16 ตุลาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0705

304 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จังหวัดสกลนคร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

2. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและภาษาอังกฤษ

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

305 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

1. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

2. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

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

306 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2549

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2549-2553

(1. ผูสําเร็จ

การศึกษาที่ใช

เวลาศึกษาไมเกิน 

2 ปครึ่ง แตละภาค

การศึกษาตอง

ลงทะเบียนไมเกิน 

22 หนวยกิต

2. กรณีนักศึกษา

เทียบโอนใหเสนอ

ขอรับการรับรอง

เปนรายบุคคล)

18/2557 20 พฤศจิกายน 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0708



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

307 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กรุงเทพฯ)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

1. สาขาวิชา

   การประถมศึกษา

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชาชีววิทยา

6. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

7. สาขาวิชาฟสิกส

8. สาขาวิชาเคมี

9. สาขาวิชาคณิตศาสตร

10.สาขาวิชาสุขศึกษา

11. สาขาวิชาพลศึกษา

12. สาขาวิชาสุขศึกษา

     และพลศึกษา

13. สาขาวิชาศิลปศึกษา

14. สาขาวิชานาฏศิลป

15. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

สาขาวิชาสังคมศึกษา 1/2554-1/2558 19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0710308 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

4. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

5. สาขาวิชาภาษาไทย

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

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2553

สาขาวิชาภาษาไทย 2553-2554 19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0712

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

4. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

5. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0713

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

สาขาวิชาคณิตศาสตร 1/2555-1/2559 19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0714

309 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

4. สาขาวิชาพลศึกษา

5. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาภาษาไทย

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาเคมี

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

310 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

1/2553

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0717

สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

เฉพาะ

ปการศึกษา

2551

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0718311 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(จัดการเรียนการสอนที่

พุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2550



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาสังคมศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2555

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0719

312 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2557

1. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2557-2561 19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0720

313 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชาเทคโนโลยี

   การศึกษาและ

   คอมพิวเตอรศึกษา

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

6. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

7. สาขาวิชาคณิตศาสตร

8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

(จดการเรยนการสอนท

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0722

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาพลศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0723

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาวทิยาศาสตร เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0724

ครุศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0725

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาฟสิกส

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

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

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2556-1/2559 19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0728

314 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

315 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

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

316 มหาวิทยาลัยพะเยา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 

สาขาวิชาการศึกษา

1. วิชาเอกคณิตศาสตร

2. วิชาเอกฟสิกส

3. วิชาเอกเคมี

4. วิชาเอกชีววิทยา

5. วิชาเอกพลานามัย

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

19/2557 18 ธันวาคม 2557 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0730

317 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

(แขนงวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป  แขนง

วิชาชีววิทยา  แขนงวิชา

ฟสิกส  

แขนงวิชาเคมี)

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0732

318 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0733



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร

5. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

2553-2555 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0734

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาพลศึกษา

2. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร

5. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

6. สาขาวิชาภาษาไทย

7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี)

319



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557)

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาจิตวิทยา

   การแนะแนว

   และพลศึกษา

3. สาขาวิชา

   อุตสาหกรรมศึกษา

2557-2561 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0736

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชา

นาฏดุริยางคศาสตร

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

สาขาวิชาจิตวิทยา

การปรึกษาและ

สังคมศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาคณิตศาสตร

   และคอมพิวเตอร

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

   และเทคโนโลยี

5. สาขาวิชาเคมี

6. สาขาวิชาชีววิทยา

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

320 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 1/2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0740

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

1. สาขาวิชา

   การประถมศึกษา

2. สาขาวิชาพลศึกษา 

   และสุขศึกษา

3. สาขาวิชาการสอน

   อิสลามศึกษา

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

322 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

สาขาวิชาการประถมศึกษา 2555-1/2559 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0742

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2554

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

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

321 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี)

323



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2555

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

3. สาขาวิชานาฏศิลปไทย

4. สาขาวิชาทัศนศิลป

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

7. สาขาวิชาสังคมศึกษา

8. สาขาวิชาพลศึกษา 

   และสุขศึกษา

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

324 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สาขาวิชาพลศึกษา 2554-2555 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0745

325 วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา

จังหวัดนครนายก)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2556)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1/2556-1/2559 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0746

326 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จังหวัดปตตานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม

พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 5 ป)

1. สาขาวิชาการสอน

   ภาษาอาหรับ

2. สาขาวิชาการสอน

   วิทยาศาสตรทั่วไป

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

327 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

จังหวัดเชียงใหม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2557

สาขาวิชาการประถมศึกษา 1/2557-1/2561 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0748

328 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

(จัดการเรียนการสอนที่

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

จังหวัดนนทบุรี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม  พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2557-2561 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0749

ครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

3. สาขาวิชา

    คอมพิวเตอรศึกษา

2553-2554 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0750

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

สาขาวิชาพลศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0751

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2552)

สาขาวิชานาฏศิลป 2553-2555 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0752

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

2. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2553-2557 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0753

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2553)

สาขาวิชาศิลปศึกษา 2553-2557 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 0754

329 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย)

330



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

3. สาขาวิชาเทคโนโลยี

    และคอมพิวเตอร

    เพื่อการศึกษา

2554-2558 3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0755

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาฟสิกส

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชานาฏศิลป

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

331 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

1. สาขาวิชา

    การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชา

    คหกรรมศาสตร

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

6. สาขาวิชาสุขศึกษาและ

   การสงเสริมสุขภาพ

7. สาขาวิชาเกษตรกรรม

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

9. สาขาวิชาภาษาไทย

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

11. สาขาวิชา

     อุตสาหกรรมศึกษา

12. สาขาวิชาคณิตศาสตร

13. สาขาวิชาประถมศึกษา

14.สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

15. สาขาวิชาศิลปศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0757



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2548

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาภาษาไทย

7. สาขาวิชา

   การศึกษาพิเศษ

8. สาขาวิชาศิลปกรรม 

   (ดนตรี, นาฏศิลป)

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0758

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม

พุทธศักราช 2548

1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาพลศึกษา

3. สาขาวิชาฟสิกส

4. สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

5. สาขาวิชาศิลปศึกษา

6. สาขาวิชาชีววิทยา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0759

ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม

พุทธศักราช 2549

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0760

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา)

332



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

สาขาวิชาธุรกิจและ

คอมพิวเตอรศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553 

ที่ผานการอบรม

 30 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0761

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

ที่ผานการอบรม

 42 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0762

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

ที่ผานการอบรม

 20 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0763

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

สาขาวิชา

คหกรรมศาสตรศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

ที่โอนยายเขาสู

หลักสูตรและ

ผานการอบรม 

24 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0764

333 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาพลศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

ที่โอนยายเขาสู

หลักสูตรและ

ผานการอบรม 

84 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0765

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาสุขศึกษา เฉพาะ

ปการศึกษา

2553

ที่โอนยายเขาสู

หลักสูตรและ

ผานการอบรม 

34 คน

3/2558 19 กุมภาพันธ 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0766

334 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู

1. สาขาคณิตศาสตรศึกษา

2. สาขาพลศึกษา

   และสุขศึกษา

3. สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

4. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

2555-2559 4/2558 19 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0779



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

1. สาขาวิชา

   การศึกษาปฐมวัย

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1/2556-1/2559 4/2558 19 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0781

สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย

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

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

2. สาขาวิชา

   วิทยาศาสตรทั่วไป

3. สาขาวิชา

   คอมพิวเตอรศึกษา

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

สาขาวิชาภาษาไทย 1/2556-1/2559 4/2558 19 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0784

สาขาวิชาพลศึกษา 1/2557-1/2559 4/2558 19 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0785

336 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีการศึกษา

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

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

335 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2556)



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

337 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม)

การศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาภาษาไทย

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาและ

คอมพิวเตอรศึกษา

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

338 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กรุงเทพฯ)

การศึกษาบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2557-1/2561 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0852



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

339 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

จังหวัดนครสวรรค)

ครุศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาไทย 

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

2557-2558 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0853

340 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

จังหวัดรอยเอ็ด)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

สาขาวิชาศิลปศึกษา 1/2556-1/2559 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0854



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

341 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษ

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร

6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

7. สาขาวิชาพลศึกษา

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

(แขนงวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป  

แขนงวิชาชีววิทยา  

แขนงวิชาฟสิกส

แขนงวิชาเคมี)

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0855

342 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

เฉพาะ

ปการศึกษา

2554

8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0856

343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาฟสิกส 2557-2561 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0857



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

344 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จังหวัดปทุมธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1/2556-1/2559 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0858

345 วิทยาลัยสันตพล

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยสันตพล  จังหวัดอุดรธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 1/2554-1/2557 8/2558 19 มิถุนายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0859

346 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย

3. สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน 

5. สาขาวิชาการสอนสังคม

ศึกษา

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร

7. สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตรทั่วไป

8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

347 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

จังหวัดฉะเชิงเทรา)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)

1. สาขาวิชาจิตวิทยาการ

ปรึกษาและแนะแนว

และการสอนภาษาไทย   

2. สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

และการสอนภาษาไทย

2555-2556 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0861

348 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จังหวัดลําปาง)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2557)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

3. สาขาวิชาภาษาไทย 

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

8. สาขาวิชาชีววิทยา 

9. สาขาวิชาเคมี   

10. สาขาวิชาฟสิกส

2557-2561 9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0862

349 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร  

2. สาขาวิชาชีววิทยาและ

วิทยาศาสตรทั่วไป 

3. สาขาวิชาเคมีและ

วิทยาศาสตรทั่วไป

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

350 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

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

351 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

จังหวัดราชบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

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

352 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

จังหวัดราชบุรี)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ.2556

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

353 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

6. สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและคอมพิวเตอร 

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีการศึกษา

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

354 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

1. สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา

2. สาขาวิชาพลศึกษา

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

355 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  วิทยาเขตนนทบุรี  และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ  วิทยาเขตนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี  

และวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

3. สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล

4. สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

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

356 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรุงเทพฯ)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2557

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

357 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  

จังหวัดหนองบัวลําภู)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2557

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



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

358 วิทยาลัยสันตพล

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยสันตพล  จังหวัดอุดรธานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2556)

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

359 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

จังหวัดสุรินทร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2552

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาภาษาไทย

4. สาขาวิชาดนตรี

5. สาขาวิชานาฏศิลป

ศึกษา 

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

8. สาขาวิชาพลศึกษา

9. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

เฉพาะ

ภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา

2554

9/2558 28 กรกฎาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0873

360 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 2556-1/2559 10/2558 18 สิงหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0930

361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา

2. สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ

3. สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล

2553-2557 10/2558 18 สิงหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0931



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

362 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี

(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2554-2558 10/2558 18 สิงหาคม 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0932

363 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2554)

สาขาวิชาภาษาไทย 2554-2558 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0935

364 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป 

6. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

7. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2554-2558 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0936



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

365 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555)

สาขาวิชาการประถมศึกษา 2555-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0937

366 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จังหวัดกําแพงเพชร)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สาขาวิชาภาษาจีน 2555-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0938

367 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 2554-2557 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0939

368 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาพลศึกษา

2554-2558 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0940

369 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

1. สาขาวิชาภาษาจีน

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร

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

370 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรุงเทพฯ)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาและคอมพิวเตอร

2555-2556

2558-1/2559

11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0942



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

371 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. สาขาวิชาฟสิกส

3. สาขาวิชาเคมี

4. สาขาวิชาชีววิทยา 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ทั่วไป

6. สาขาวิชาศิลปศึกษา

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

372 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2555-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0944

373 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2554

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา

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

374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

สาขาวิชาภาษาไทย 2555-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0946

375 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

สาขาวิชาพลศึกษา 2555-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0947

376 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

สาขาวิชาการประถมศึกษา 2556-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0948



ลําดับ สถาบัน ปริญญา สาขา
ใชตั้งแตป

การศึกษา

ประชุม

ครั้งที่
วันที่รับรอง ไดรับใบอนุญาต รหัสการรับรอง

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)

377 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(จัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย)

ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2556-1/2559 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0949

378 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ)

ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

(5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557)

1. สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

2. สาขาวิชาภาษาไทย   

3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

7. สาขาวิชาคณิตศาสตร 

8. สาขาวิชาสังคมศึกษา 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา  

10. สาขาวิชา

การประถมศึกษา

2558-2562 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0950

379 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(จัดการเรียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จังหวัดปตตานี)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 5 ป)

สาขาวิชาการสอนอิสลาม

ศึกษา

2558-2562 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0951

380 วิทยาลัยแสงธรรม

(จัดการเรียนการสอนที่

วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม)

การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

สาขาวิชา

คริสตศาสนศึกษา

2558-2562 11/2558 25 กันยายน 2558 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 0952


