
วันท่ี 19 มีนาคม 2564

           สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

เรียน           อธิการบดี
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
          รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะภาษาและการส่ือสาร
      หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเท่ียว
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมฯ
          หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
          เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ
          ผู้อ านวยการส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ
          ผู้อ านวยการกองกลาง
          ผู้อ านวยการกองแผนงาน
          ประธานสภาอาจารย์
          หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์
          ผู้อ านวยการส่วนการเจ้าหน้าท่ี
          ผู้อ านวยการส่วนการคลังและพัสดุ
          หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
          หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
          หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ
          หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน

          เพ่ือโปรดทราบ

ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ

บันทึกเวียนกองบริกำรกำรศึกษำ
ท่ี อว 7201/กบ.507
เร่ือง      สป.อว. แจ้งส านักงาน กพ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 ---------------------------------------

(นำงสำวสุวำรี   เกษเกษม)



หนังสือที่ อว 7201/กบ.496    ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 
เรื่อง  สป.อว. แจ้งส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อ

การบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

เสนอ ลงนาม ค าสั่ง (ถ้ามี) 
 
() อธิการบดี 
 

  

() รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

  

 
 ()  เพื่อโปรดทราบ   
และ () เพื่อโปรดพิจารณา    
 
 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุมดศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งส ำเนำหนังสือของ
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.3/30 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง กำรรับรองคุณวุฒิของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน โดย ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกฎหมำยเพ่ือกำรบริหำร (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) (หลักสูตรปรับปรุง ล ำดับที่ 90) 
 
  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ ทั้งนี้ กองบริกำรกำรศึกษำจะได้ส ำเนำแจ้งให้คณะทรำบต่อไป 
 
 

 (นำงสำวสุวำรี  เกษเกษม) 
                 ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ 
 

 
 

17 มี.ค. 64

18 มี.ค. 64
ทราบ
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