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1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                            มีทั้งหมด 3 คณะ  คือ คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จฬ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเคมีการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีระบบเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีระบบเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาหาร โภชนาการ  และการกําหนดอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางอาหาร
ทางอาหาร โภชนาการ  และการกําหนดอาหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                            มีทั้งหมด 13 คณะ  คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
              คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร
              คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเกษตร

มก.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการผลิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการผลิต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตรการประมง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางประมง
ทางวิทยาศาสตรการประมง

คณะบริหารธุรกิจ

คณะประมง

มก.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วนวัฒนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวนศาสตร
ทางวนวัฒนวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
ทางการบัญชีบริหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีบูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวนศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

มก.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พันธุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางพันธุศาสตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

มก.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มก.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร

มก.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอาหาร

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

มก.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมืองและการปกครอง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มก.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางสถาปตยกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสังคมศาสตร

มก.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสังคมวิทยา
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ําตาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีของน้ําตาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มก.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาตร

ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

มก.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางโรคพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
                            มีทั้งหมด 22 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเศรษฐศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะการสื่อสารมวลชน คณะทันตแพทยศาสตร
              คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
              คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 
              วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร

มช.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรรังสีการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาศาสตรรังสีการแพทย

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางกายวิภาคศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางพิษวิทยา

คณะเทคนิคการแพทย

คณะเศรษฐศาสตร

คณะแพทยศาสตร

มช.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางฟสิกส
ทางฟสิกสการแพทย

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารบูรณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารศึกษา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
ทางทันตแพทยศาสตร

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะทันตแพทยศาสตร

มช.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ทางทันตกรรมจัดฟน

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มช.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางพยาบาลศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ทางพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บานและชุมชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางบานและชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

มช.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี

ทางประวัติศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการระหวางประเทศ

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมืองและการปกครอง

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การถายภาพสรางสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการถายภาพ
ทางการถายภาพสรางสรรค

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

คณะวิจิตรศิลป

มช.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางมัณฑนศิลป
ทางการออกแบบ

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปกรรม
ทางวิจิตรศิลป
ทางศิลปะไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

5 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการขอมูล

คณะวิทยาศาสตร

มช.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี 
ทางเคมีอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางการสอนคณิตศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางการสอนฟสิกส

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

มช.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา 
ทางจุลชีววิทยาประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางธรณีฟสิกสประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

มช.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

มช.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี
20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี
หลักสูตรนานาชาติ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

23 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยาประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

มช.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส
หลักสูตรนานาชาติ

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

30 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

31 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

มช.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเหมืองแร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการขอมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการขอมูล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มช.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแรและทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเหมืองแรและทรัพยากรธรณี

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

มช.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางประถมศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร

มช.  15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษา
ทางอุตสาหกรรมศึกษา

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประเมินผลและวิจัยการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางประเมินผลและวิจัยการศึกษา

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษา

มช.  16 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
ทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มช.  17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มช.  18 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองเที่ยว
ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก
การจัดการการทองเที่ยว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการพาณิชยนาวีและการคาระหวางประเทศ
ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก
การจัดการพาณิชยนาวีและการคา
ระหวางประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

มช.  19 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี
ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก
สื่อศิลปะ การออกแบบและ
เทคโนโลยี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

มช.  20 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลเกม สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางดิจิทัลเกม

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มช.  21 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมบริการดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมบริการดิจิทัล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
                           มีทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
              บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มจธ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

หลักสูตรสองภาษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

คณะวิทยาศาสตร

มจธ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมีอุตสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสศึกษา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มจธ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

3 ปริญญาวิศกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มจธ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมยานยนต

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุ
ทางวัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมยานยนต

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

มจธ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตรประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
และนานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตรประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ
เชิงนวัตกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

มจธ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

มจธ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ชางทองหลวง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางชางทองหลวง

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
                        มีทั้งหมด 16 คณะ  คือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม              
       คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรประยุกต                          
       คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรประยุกต คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
       วิทยาลัยนานาชาติ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศาสตร
ทางวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตร
นานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางการบริหารเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางสารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล

หลักสูตร
นานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางสารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล
หลักสูตร
นานาชาติ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาศึกษา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองเที่ยวและโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคอมพิวเตอร
ทางคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

มจพ.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสวิศวกรรม

หลักสูตร
สองภาษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติธุรกิจและการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติธุรกิจและการประกันภัย
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคอมพิวเตอร
ทางคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางอุปกรณการแพทย

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตร
นานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร
นานาชาติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตร
นานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการผลิต
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนถายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมขนถายวัสดุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวัสดุศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

หลักสูตร
นานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศกวรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางการบริหารงานกอสราง
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

มจพ.  17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบ
ทางศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบ
ทางออกแบบภายใน

6 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางนวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มจพ.  19 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาประยุกต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาประยุกต

มจพ.  21 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส

หลักสูตร
นานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผาเเละแพตเทิรน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีเสื้อผาเเละแพตเทิรน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบแฟชั่น

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.กรุงเทพ  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประเมินราคาทรัพยสิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประเมินราคาทรัพยสิน
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางอาหาร
ทางเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มทร.กรุงเทพ  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร
5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ

ทางเทคโนโลยีการพิมพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม
7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.กรุงเทพ  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมสํารวจ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

คณะศิลปศาสตร

มทร.กรุงเทพ  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางนวัตกรรมสิ่งทอ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางนวัตกรรมสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ

มทร.กรุงเทพ  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มทร.กรุงเทพ  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรกลวิธาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชศาสตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                  มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีการบิน

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ตะวันออก  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มทร.ตะวันออก  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

คณะศิลปศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

มทร.ตะวันออก  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
              มีทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ธัญบุรี  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปประดิษฐในงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางศิลปประดิษฐในงานคหกรรมศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีการผลิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มทร.ธัญบุรี  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต อาชีวศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางอาชีวศึกษา

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.ธัญบุรี  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มทร.ธัญบุรี  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.ธัญบุรี  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบราง
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

มทร.ธัญบุรี  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคีตศิลปไทย
ทางดนตรีไทย
ทางดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรีตะวันตก
ทางดนตรีสากล
ทางดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลปไทยศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางนาฏศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

มทร.ธัญบุรี  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมภายใน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.ธัญบุรี  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
            มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

มทร.พระนคร  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางการศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเครื่องกล

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มทร.พระนคร  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวอุตสาหการ
ทางอุตสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.พระนคร  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร
ทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการขอมูล
ทางวิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.พระนคร  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.พระนคร  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบบรรจุภัณฑ
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

มทร.พระนคร  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
             มีทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.รัตนโกสินทร  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.รัตนโกสินทร  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานกอสราง สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการงานกอสราง

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

คณะศิลปศาสตร

มทร.รัตนโกสินทร  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการทรัพยากรอาคาร
4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบสื่อดิจิทัล
5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรมภายใน
6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มทร.รัตนโกสินทร  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางนวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว

มทร.รัตนโกสินทร  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการทองเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว
ทางนวัตกรรมการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต เซรามิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเซรามิกส

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางจิตรกรรม

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางจิตรกรรมไทย

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางประติมากรรม

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางประติมากรรมไทย

วิทยาลัยเพาะชาง

มทร.รัตนโกสินทร  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะการถายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะการถายภาพ
8 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะภาพพิมพ
9 ปริญญาศิลปบัณฑิต หัตถศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางหัตถศิลป
10 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ
ทางออกแบบนิเทศศิลป

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ

12 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางมัณฑนศิลป
ทางศิลปกรรม
ทางออกแบบภายใน

มทร.รัตนโกสินทร  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบศิลปหัตถกรรม

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางนวัตกรรมการจัดการ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มทร.รัตนโกสินทร  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรค
สากล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรคสากล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจ
การประกอบอาหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางนวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร

มทร.รัตนโกสินทร  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางการทองเที่ยวและการบริการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
            มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

มทร.ลานนา  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเครื่องจักรกลเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ลานนา  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเหมืองแร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมแมพิมพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.ลานนา  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ

มทร.ลานนา  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมภายใน

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.ลานนา  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                  มีทั้งหมด 12 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยรัตภูมิ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มทร.ศรีวิชัย  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการตลาด
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมทางการคา

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง
ทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง
ทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.ศรีวิชัย  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

มทร.ศรีวิชัย  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมกอสราง

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางธุรกิจคหกรรมศาสตร

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางอาหารและโภชนาการ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.ศรีวิชัย  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยรัตภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มทร.ศรีวิชัย  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
                   มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มทร.สุวรรณภูมิ  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสัตวศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มทร.สุวรรณภูมิ  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการนวัตกรรมการคา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.สุวรรณภูมิ  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการการจัดการขอมูล สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางวิทยาการการจัดการขอมูล

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.สุวรรณภูมิ  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

คณะศิลปศาสตร

มทร.สุวรรณภูมิ  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
              มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร           
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.อีสาน  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริบาลผูสูงอายุ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการบริบาลผูสูงอายุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

มทร.อีสาน  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.อีสาน  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบราง
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศศิลป

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมภายใน

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

มทร.อีสาน  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีประยุกต

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มทร.อีสาน  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการจัดการจราจรทางอากาศ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการทาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการจัดการทาอากาศยาน

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         มีทั้งหมด 8 คณะ คือ สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร      
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน

มทส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการบิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชศาสตร
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มทส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

มทส.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรปริวรรต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางเวชศาสตรปริวรรต

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาแพทยศาสตร

มทส.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางชีวเวชศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางชีวเวชศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

มทส.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางเมคคาทรอนิกส

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเซรามิก

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

มทส.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลหการ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิต

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

มทส.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร
หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพรีซิชั่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมพรีซิชั่น

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

มทส.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

มทส.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสิ่งแวดลอม
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

มทส.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรเกษตร
ทางเศรษฐศาสตรเกษตรและสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยแมโจ
           มีทั้งหมด 16 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

คณะเศรษฐศาสตร

มจ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรสหกรณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ทางเศรษฐศาสตรสหกรณ

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรประยุกต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรประยุกต

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรประยุกต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรประยุกต

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

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มจ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและสื่อสารเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการสงเสริมและสื่อสารเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางปฐพีวิทยา
ทางปฐพีศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชไร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพืชสวน

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสมุนไพร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาการสมุนไพร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มจ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อารักขาพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการเกษตร
ทางโรคพืชวิทยา
ทางอารักขาพืช

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปฐพีศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางปฐพีวิทยา
ทางปฐพีศาสตร

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางพัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางพัฒนาการทองเที่ยว

คณะพัฒนาการทองเที่ยว

มจ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว
ทางพัฒนาการทองเที่ยว

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางพัฒนาการทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มจ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางพันธุศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนาโน
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พันธุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางพันธุศาสตร

มจ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการอาหาร 
ทางวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนิเทศศาสตรบูรณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

2 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางภูมิสถาปตยกรรม

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรม

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม

มจ.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารดิจิทัล

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางการสื่อสารดิจิทัล

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

มจ.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรปาไม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวนศาสตร
ทางเกษตรปาไม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

5 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรประยุกตเพื่อการพัฒนาชุมชน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการชุมชน

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ

มจ.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาประยุกต

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางพัฒนาการทองเที่ยว

9 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางรัฐศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการปาไม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวนศาสตร 
ทางการจัดการปาไม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

มจ.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครองทองถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเกษตรอินทรีย สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการเกษตรอินทรีย

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการทองเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเกษตรอินทรีย สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการเกษตรอินทรีย

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการทองเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร

วิทยาลัยนานาชาติ

มจ.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

16. มหาวิทยาลัยแมโจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร  
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางพลังงานทดแทน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยบริหารศาสตร

มจ.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565     



 

17. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

1 ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการแพทยแผนจีน

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
                มีทั้งหมด 11 คณะ คือ สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาการแพทยบูรณาการ สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชานิติศาสตร 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชาการแพทยบูรณาการ

มฟล.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

17. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการการทองเที่ยว
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจการบิน
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
ทางภาษาจีน 
ทางการสอนภาษาจีน

สํานักวิชาการจัดการ

สํานักวิชาจีนวิทยา

มฟล.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

17. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางจีนศึกษา
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาจีน 
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการพัฒนาระหวางประเทศ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สํานักวิชานวัตกรรมสังคม

สํานักวิชานิติศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

มฟล.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

17. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางเทคโนโลยีความงาม

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางอนามัยสิ่งแวดลอม
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับ
ชาวตางประเทศ

สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย 
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ

สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิชาศิลปศาสตร

มฟล.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

17. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มฟล.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

18. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
               มีทั้งหมด 6 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร         
คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสังคม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มกส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

18. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมืองการปกครอง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา

คณะศิลปศาสตร

มกส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เกษตรนวัตกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรนวัตกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการประมง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                    มีทั้งหมด 20 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย คณะเภสัชศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ                          
        คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร         
        คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเกษตรศาสตร

มข.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ทางโรคพืช 
ทางโรคพืชวิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางธุรกิจการเกษตร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางโรคพืช 
ทางโรคพืชวิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีการผลิต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี

มข.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ทางเทคนิคการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
วิทยาศาสตรการแพทย

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางพิษวิทยา

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรประยุกต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

คณะเทคนิคการแพทย

คณะเภสัชศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

มข.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 4 แขนงวิชา คือ 

1. การเงิน 
2. การตลาด 
3. การจัดการธุรกิจบริการ
   และการจัดงาน
4. การจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการเงิน

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

มข.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาไทย
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาตะวันตก
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาตะวันออก
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มข.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสังคมศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตร 
ทางคณิตศาสตรประยุกต

คณะวิทยาศาสตร

มข.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีวเคมี

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี

มข.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทางสิ่งแวดลอม 
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติและวิทยาการขอมูล สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางสถิต ิ
ทางสถิติและวิทยาการขอมูล

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางสารสนเทศสถิติ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มข.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออก
กําลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มข.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการสอนภาษาไทย
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาจีน 
ทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพ้ืนฐาน
ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มข.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางโสตทัศนศึกษา 
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

7 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวัดผลการศึกษา
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

8 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและการให
คําปรึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาการศึกษาและการใหคําปรึกษา

มข.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางเทคโนโลยีการศึกษา
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

มข.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมศาสตร

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัย 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มข.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการเมืองและโครงสรางพื้นฐาน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการเมืองและโครงสรางพื้นฐาน

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหาร
ทางการจัดการการคลัง

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการปกครองทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหาร
ทางการจัดการปกครองทองถิ่น

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น

มข.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางการระหวางประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มข.  15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรอยางยั่งยืน

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ
            มีทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

มทษ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกอบการและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการ 
ทางการประกอบการและการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

มทษ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนิเทศศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี
ทางประวัติศาสตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาญี่ปุน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษามลายู

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มทษ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางวัฒนธรรมศึกษา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางวัฒนธรรมศึกษา

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 
ทางการแพทยแผนไทย

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

มทษ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร

มทษ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

ทางคณิตศาสตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

มทษ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทางสิ่งแวดลอม 
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางสถิต ิ
ทางสถิติประยุกต

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา

มทษ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางวิทยาศาสตรศึกษา
18 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางการดนตรี
ทางดุริยางคศาสตรไทย

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางการดนตรี
ทางดุริยางคศาสตรสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร

มทษ.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางทัศนศิลป
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางศิลปะการแสดง
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางศิลปะการออกแบบ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเคมี

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการวัดและประเมินทางการศึกษา

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร

มทษ.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางคณิตศาสตร
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางชีววิทยา
7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางพลศึกษา
8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางฟสิกส
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาไทย
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาอังกฤษ
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางศิลปศึกษา
12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา

มทษ.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

14 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการวิจัยและประเมิน

15 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนวิทยาศาสตร

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา

18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน
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20. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

มทษ.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
4 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ทางเศรษฐศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
                            มีทั้งหมด 27 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
              คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร 
              คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร
              วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
              วิทยาลัยสหวิทยาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันภาษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

คณะเภสัชศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

มธ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางระบาดวิทยาคลินิก
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

วิทยาศาสตรการแพทย
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร

ครอบครัว
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบาดวิทยาคลินิก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางระบาดวิทยาคลินิก

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

คณะแพทยศาสตร

มธ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางทันตสาธารณสุข

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
ทางทันตแพทยศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผูสูงอายุ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
ทางทันตกรรมผูสูงอายุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมรากเทียม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
ทางทันตกรรมรากเทียม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก

หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร

มธ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร 

ทางกฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร มี 8 แขนงวิชา
1.กฎหมายเอกชน
2.กฎหมายอาญา
3.กฎหมายมหาชน
4.กฎหมายระหวางประเทศ
5.กฎหมายธุรกิจ
6.กฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ
7.กฎหมายภาษี
8.กฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คณะนิติศาสตร

มธ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร 

ทางกฎหมายธุรกิจ
5 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารกระบวนการยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางการบริหารกระบวนการยุติธรรม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

ทางพยาบาลศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

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

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มธ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
หลักสูตรควบวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(การบริหารการตลาด)

6 ปริญญาควบบัญชีบัณฑิต การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ สาขาวิชาการบัญชี 
ทางการบัญชี 
ทางการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

7 ปริญญาการตลาดมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารการตลาด

หลักสูตรควบบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการธุรกิจ
แบบบูรณาการ)

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบัญชีและการบริหารการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบัญชีและการบริหารการเงิน

มธ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางการเมืองและการระหวางประเทศ
3 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางการเมืองและการระหวางประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมืองการปกครอง

คณะรัฐศาสตร

มธ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางวารสารศาสตร

2 ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต สื่อศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตรการจัดการ

หลักสูตรพหุวิทยาการ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มธ.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางวัสดุศาสตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทางสิ่งแวดลอม 
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางชีววิทยา 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ
การแปรรูปเคมีชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตร

มธ.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสอิเล็กทรอนิกส

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางวิทยาการประกันภัย

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและนวัตกรรม
ทางอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางอาหาร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางสถิติ

มธ.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทางสิ่งแวดลอม 
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเกษตรอินทรีย สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการจัดการเกษตรอินทรีย

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทางการจัดการสิ่งแวดลอม
26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

ทางคณิตศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

มธ.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหาร
การกอสราง

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง

มธ.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร

มธ.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ทางวิศวกรรมยานยนต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
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21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหการ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรและการจัดการ
เชิงธุรกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจ

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การละคอน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางศิลปกรรม 
ทางการละคอน

คณะศิลปกรรมศาสตร

มธ.  16 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางศิลปกรรม 
ทางการออกแบบ 
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา

คณะศิลปศาสตร

มธ.  17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี
ทางประวัติศาสตร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาเยอรมัน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน

มธ.  18 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาไทย
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาญี่ปุน
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาฝรั่งเศส
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษารัสเซีย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางภูมิศาสตร 
ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

มธ.  19 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัสเซียศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางรัสเซียศึกษา
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
หลักสูตรนานาชาติ

19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางภาษาสเปน
ทางสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษ-อเมริกันศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ญี่ปุนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางญี่ปุนศึกษา

23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาศาสตร

มธ.  20 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วรรณกรรมและการศึกษา

เปรียบเทียบ
สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาศาสตร

1 ปริญญาการผังเมืองบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางการผังเมือง
ทางผังเมือง

2 ปริญญาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางผังเมือง 
ทางการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
4 ปริญญาสถาปตยกรรมภายในบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และ

เทคโนโลยี
สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

มธ.  21 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ทางสถาปตยกรรม
7 ปริญญาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 

ทางผังเมือง 
ทางการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การฝกสอนกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

ทางการฝกสอนกีฬา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและ

การออกกําลังกาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด 
ทางกายภาพบําบัด

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางนิติวิทยาศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

มธ.  22 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต การวิจัยทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางการวิจัยทางสังคม 
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3 ปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางมานุษยวิทยา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นโยบายสังคมและการพัฒนา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร 
ทางนโยบายสังคมและการพัฒนา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

มธ.  23 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการสรางเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอนามัยชุมชน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางแพทยแผนจีน

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตจวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร 
ทางตจวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ

มธ.  24 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โลกคดีศึกษาและการประกอบ
การสังคม

สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการบริหารเทคโนโลยี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางไทยศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อินเดียศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางอินเดียศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรม

มธ.  25 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาเชิงสรางสรรค สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางการพัฒนาเชิงสรางสรรค

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสหวิทยาการสังคมศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

มธ.  26 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 
ทางเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มธ.  27 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบโลจิสติกส

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกสและ
ระบบโซอุปทาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลจิสติกสและระบบโซอุปทาน

หลักสูตรนานาชาติ

มธ.  28 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

21.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ

สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียแปซิฟกศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางเอเชียแปซิฟกศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันภาษา

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา

มธ.  29 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรแมนยํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรแมนยํา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางสัตวศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
                            มีทั้งหมด 21 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
              คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร
              คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน
              วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

มน.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการเกษตร

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

มน.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปาก สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางชีววิทยาชองปาก

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร
2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

คณะเภสัชศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร

มน.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

ทางการทองเที่ยว
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและการตลาดเชิงสรางสรรค สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางนวัตกรรมและการตลาดเชิงสรางสรรค
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

ทางการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ

มน.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ
12 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการสื่อสาร
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

ทางการจัดการการทองเที่ยวและจิตบริการ
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริหารธุรกิจ
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางการสื่อสาร

มน.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางดุริยางคศาสตรไทย

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางดุริยางคศาสตรสากล

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาฝรั่งเศส

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คติชนวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางคติชนวิทยา

คณะมนุษยศาสตร

มน.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสประยุกต

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคม ี
ทางเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร

มน.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสประยุกต

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสประยุกต

มน.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางกายวิภาคศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีวเคมี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางสรีรวิทยา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางปรสิตวิทยา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางสรีรวิทยา

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

มน.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมวัสดุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มน.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมการจัดการ

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

มน.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางฟสิกส

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย

3 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร 
ทางคณิตศาสตรศึกษา

4 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

6 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางการจัดการกีฬา

คณะศึกษาศาสตร

มน.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิทยาศาสตรศึกษา
9 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบสื่อนวัตกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางการออกแบบสื่อนวัตกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ทางเทคนิคการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด 
ทางกายภาพบําบัด

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางชีวเวชศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสหเวชศาสตร

มน.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางชีวเวชศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 

ทางจิตวิทยา
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี

ทางประวัติศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสังคมวิทยา
ทางพัฒนาชุมชน
ทางพัฒนาสังคม

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

คณะสังคมศาสตร

มน.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีผูประกอบการและการจัดการนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีผูประกอบการและการจัดการนวัตกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสทฤษฎี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสทฤษฎี

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน

คณะสาธารณสุขศาสตร

มน.  15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

22. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พลังงานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางพลังงานทดแทน

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลังงานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางพลังงานทดแทน

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรค

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มน.  16 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

23. มหาวิทยาลัยนครพนม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร 
ทางคณิตศาสตรศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางดนตรี 
ทางดนตรีศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนครพนม
                            มีทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
              คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ
              วิทยาลัยธาตุพนม สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

คณะครุศาสตร

มนพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

23. มหาวิทยาลัยนครพนม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิทยาศาสตร
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการกีฬา

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มนพ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

23. มหาวิทยาลัยนครพนม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มนพ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

23. มหาวิทยาลัยนครพนม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
ทางหุนยนตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการบิน

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมพลังงาน

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

วิทยาลัยการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

วิทยาลัยธาตุพนม

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

มนพ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

24. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาประยุกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสประยุกต

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
           มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

คณะแพทยศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มนธ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

24. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมไฟฟา

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

มนธ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

24. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอาหรับ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

มนธ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางรังสีเทคนิค

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหองผาตัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสาธารณภัย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการสาธารณภัย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
                             มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ

นมร.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในสถานพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาชีวอนามัย 
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส มี 2 วิชาเอก คือ 
1. การซอมบํารุงระบบราง 
2. การซอมบํารุงทรัพยากรอาคาร

2 ปริญญาการจัดการบัณฑิต การจัดการทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทรัพยากรอาคาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการบริการธุรกิจการบิน

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

นมร.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

26. มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสรางสรรค สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสรางสรรค

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยบูรพา
                มีทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะดนตรีและการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร       
   คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะดนตรีและการแสดง

มบ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

26. มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร

มบ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

26. มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมวัสดุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต กราฟกอารตและกราฟกมีเดีย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางกราฟกอารตและกราฟกมีเดีย

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางจิตรกรรม

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบเซรามิกส สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบเซรามิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

มบ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

26. มหาวิทยาลัยบูรพา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสุขศึกษา 
ทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

มบ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

27. มหาวิทยาลัยพะเยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ความปลอดภัยทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางความปลอดภัยทางอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

                            มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร
              คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

27. มหาวิทยาลัยพะเยา

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

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะแพทยศาสตร

มพ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

27. มหาวิทยาลัยพะเยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยว

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารสื่อใหม สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางการสื่อสารสื่อใหม

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการทองเที่ยวและโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

มพ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

27. มหาวิทยาลัยพะเยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา 
ทางจุลชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา 
ทางชีวเคมี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

คณะศิลปศาสตร

มพ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

27. มหาวิทยาลัยพะเยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางดุริยางคศาสตรสากล

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางศิลปะและการออกแบบ

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
ทางสถาปตยกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม

มพ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยา
ทางการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย 
ทางการสอนภาษาไทย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                            มีทั้งหมด 24 คณะ  คือ คณะครุศาสตร คณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
              วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ วิทยาลัยสงฆแพร วิทยาลัยสงฆขอนแกน วิทยาลัยสงฆนครนาน วิทยาลัยสงฆนครพนม
              วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา วิทยาลัยสงฆนครลําปาง วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆนครสวรรค วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย วิทยาลัยสงฆพะเยา 
              วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยสงฆราชบุรี วิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาลัยสงฆสุรินทร วิทยาลัยสงฆหนองคาย

คณะครุศาสตร

ม.มจร.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา
5 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางพุทธบริหารการศึกษา
6 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางพุทธบริหารการศึกษา

1 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

2 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

คณะพุทธศาสตร

ม.มจร.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางจิตวิทยา

2 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางภาษาไทย

3 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางจิตวิทยา 
ทางพุทธจิตวิทยา

5 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพุทธจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร

ม.มจร.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
3 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการจัดการเชิงพุทธ
4 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
5 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการจัดการเชิงพุทธ
6 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 

ทางการพัฒนาสังคม 
ทางพัฒนาชุมชน

7 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการพัฒนาสังคม

คณะสังคมศาสตร

ม.มจร.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

2 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

3 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

4 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตแพร

ม.มจร.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางบาลีพุทธศาสตร

2 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

3 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปสสนาภาวนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางวิปสสนาภาวนา

1 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สันติศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางสันติศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ

ม.มจร.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย 
ทางการสอนภาษาไทย

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆแพร

วิทยาลัยสงฆขอนแกน

วิทยาลัยสงฆนครนาน

วิทยาลัยสงฆนครพนม

ม.มจร.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยาการแนะแนว
ทางจิตวิทยา
ทางการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

2 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการพัฒนาสังคม 
ทางพัฒนาชุมชน

วิทยาลัยสงฆนครราชสีมา

วิทยาลัยสงฆนครลําปาง

วิทยาลัยสงฆนครศรีธรรมราช

ม.มจร.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพุทธบริหารการศึกษา

4 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางพุทธบริหารการศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยา
การแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยาการแนะแนว
ทางจิตวิทยา
ทางการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค

วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย

ม.มจร.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาไทย 
ทางการสอนภาษาไทย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆพะเยา

วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

ม.มจร.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางการจัดการเชิงพุทธ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆสุรินทร

วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช พิษณุโลก

วิทยาลัยสงฆราชบุรี

วิทยาลัยสงฆลําพูน

ม.มจร.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

วิทยาลัยสงฆหนองคาย

ม.มจร.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

29. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
                            มีทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

คณะมนุษยศาสตร

คณะสังคมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มมร.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

29. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองทองถิ่นตามแนวพุทธศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการปกครองทองถิ่นตามแนวพุทธศาสตร

วิทยาเขตรอยเอ็ด

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

มมร.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 
ทางการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                   มีทั้งหมด 21 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะการจัดการและการบัญชี คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะการบัญชีและการจัดการ   
    คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวัฒนธรรมศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
    คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
    วิทยาลัยดุริยางคศิลป

คณะเทคโนโลยี

มมส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางชีววิทยา 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางประมง

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

มมส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ป

2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางเภสัชกรรมคลินิก

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมปฐมภูมิ สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร

คณะแพทยศาสตร

มมส.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการตลาด

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยว 
ทางการจัดการการทองเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยว 
ทางการจัดการการทองเที่ยว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม

คณะการจัดการและการบัญชี

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม

มมส.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรและการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตรและการเงิน

7 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการเชิงกลยุทธ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการเชิงกลยุทธ

คณะการบัญชีและการจัดการ

มมส.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการการตลาด
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรและการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

ทางเศรษฐศาสตรและการเงิน
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการ
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการตลาด สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการการตลาด
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 

ทางการบัญชี

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
คณะนิติศาสตร

มมส.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางการพัฒนาชุมชน 
ทางการพัฒนาชุมชนและสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการสรางสรรคสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางภาษาเพ่ือการสรางสรรคสื่อ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาญี่ปุน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มมส.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี
ทางประวัติศาสตร

10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาเกาหลี

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

มมส.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางการจัดการวัฒนธรรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางวัฒนธรรมศาสตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางวัฒนธรรมศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมสําหรับธุรกิจสมัยใหม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศ

คณะวัฒนธรรมศาสตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

มมส.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สื่อนฤมิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อนฤมิต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

8 ปริญญาสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางสารสนเทศศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สื่อนฤมิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อนฤมิต

มมส.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

คณะวิทยาศาสตร

มมส.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี
ทางเคมีศึกษา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มมส.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมชีวภาพ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปฏิบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมปฏิบัติ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางทัศนศิลป

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร

มมส.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสรางสรรคศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางการวิจัยและสรางสรรคศิลปกรรมศาสตร
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและสรางสรรคศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางการวิจัยและสรางสรรคศิลปกรรมศาสตร

1 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการวัดผลและประกันคุณภาพการศึกษา

2 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางจิตวิทยา

4 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

คณะศึกษาศาสตร

มมส.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

ทางนฤมิตศิลป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป

มมส.  15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ทางสถาปตยกรรมผังเมือง
4 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ทางสถาปตยกรรมภายใน
5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ทางการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางอาหาร 
ทางโภชนศาสตร

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

คณะสัตวแพทยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มมส.  16 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ทางสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางสิ่งแวดลอมศึกษา

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

มมส.  17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

30. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ทางสิ่งแวดลอม
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางสิ่งแวดลอมศึกษา

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป

มมส.  18 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางการอาหาร 
ทางโภชนวิทยา 
ทางโภชนศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ

                    มีทั้งหมด 26 คณะ คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี        
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
  วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มม.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางโภชนวิทยา
ทางโภชนศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการผดุงครรภ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางฟสิกส 
ทางฟสิกสการแพทย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลเด็ก

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มม.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

1 ปริญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมรากเทียม สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ทางทันตกรรมรากเทียม
หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาชองปากและวิทยาศาสตรชีวการแพทย
บูรณาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางชีววิทยาชองปากและวิทยาศาสตรชีวการแพทยบูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มม.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตรและวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตรและวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร

มม.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีวนวัตกรรม
หลักสูตรนานาชาติ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาภูมิคุมกัน
ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางพิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาภูมิคุมกัน
ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางพิษวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

มม.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มม.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เวชระเบียน สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางเวชระเบียน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางสถิต ิ
ทางชีวสถิติ

คณะศิลปศาสตร

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

มม.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางบริหารสาธารณสุข
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สนเทศศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางสนเทศศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสขศาสตร 
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาพยาบาลศาสตร 
ทางพยาบาลศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

มม.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 

ทางดุริยางคศิลป 
ทางดนตรี

3 ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป

มม.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 

ทางดนตรี

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

มม.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาของคนหูหนวก

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หูหนวกศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางหูหนวกศึกษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางวิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สระบุรี

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี

วิทยาลัยราชสุดา

มม.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

31. มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางศาสนศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางประสาทวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางประสาทวิทยาศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มม.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

1 อนุปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร 
ทางนิติศาสตร

3 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

                            มีทั้งหมด 14 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร       
           คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษานานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร

คณะนิติศาสตร

มร.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการทองเที่ยว

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

มร.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพัฒนาทรัพยกรมนุษย

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางไทยศึกษา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะมนุษยศาสตร

มร.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาเยอรมัน 
ทางภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหาร

3 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรทวิปริญญาโท
ทางรัฐประศาสนศาสตร
และบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร

มร.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรทวิปริญญาโท

ทางรัฐประศาสนศาสตร
และบริหารธุรกิจ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมือง

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร

มร.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
5 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

ทางคณิตศาสตร
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร  

ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางสถิต ิ
ทางสถิติศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคม ี
ทางเคมีประยุกต

มร.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

ทางคณิตศาสตร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางชีววิทยา
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางฟสิกส
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางเคม ี
ทางเคมีประยุกต

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมพลังงาน

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร

มร.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีไทย

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนาฏกรรมไทย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการประถมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มร.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การวัดผล สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการวัดผล
5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการศึกษาตลอดชีวิต
6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการศึกษาปฐมวัย
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการศึกษาพิเศษ
8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางคณิตศาสตร
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางคหกรรมศาสตร
10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

มร.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 

ทางจิตวิทยา
12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางพลศึกษา
13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาไทย
14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาจีน
15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัดผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวัดผลการศึกษา
17 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิทยาศาสตร

มร.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

19 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

20 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางศิลปศึกษา

21 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางศึกษาศาสตร

22 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสังคมศึกษา

23 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสุขศึกษา 
ทางพลศึกษา 
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

มร.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
25 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
ทางการสอนภาษาไทย

26 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขชุมชน

คณะสาธารณสุขศาสตร

มร.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารมวลชน

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารมวลชน 
ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ทางเศรษฐศาสตร

2 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ

คณะสื่อสารมวลชน

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

32. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 

ทางรัฐศาสตร
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางสังคมวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันการศึกษานานาชาติ

มร.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางทันตแพทยศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ         
รับผูสําเร็จการศึกษา       
หลายพื้นฐาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
                         มีทั้งหมด 11 คณะ คือ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร       
             สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร สํานักวิชาศิลปศาสตร                    
             สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มวล.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการโลจิสติกส
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนด
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางอุตสาหกรรมการบริการ

สํานักวิชาแพทยศาสตร

สํานักวิชาการจัดการ

มวล.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจ
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

มวล.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมีและพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางปโตรเคมีและพอลิเมอร

สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

มวล.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยศึกษาบูรณาการ สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางไทยศึกษาบูรณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เอเชียศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางเอเชียศึกษา

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

สํานักวิชาศิลปศาสตร

มวล.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

33. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนิเทศศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร

มวล.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมพอลิเมอรและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางนวัตกรรมพอลิเมอรและการจัดการ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                            มีทั้งหมด 23 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร คณะเภสัชศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะกายภาพบําบัด 
              คณะทันตแพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม คณะพยาบาลศาสตร คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
              คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
              วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร

มศว.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการเภสัชภัณฑ สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการเภสัชภัณฑ สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ทางเศรษฐศาสตรการจัดการ

คณะเภสัชศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

มศว.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา 
ทางอณูชีววิทยา

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อณูชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางอณูชีววิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด 
ทางกายภาพบําบัด

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด 
ทางกายภาพบําบัด

คณะแพทยศาสตร

คณะกายภาพบําบัด

มศว.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทันตสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางทันตสาธารณสุข
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมคลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

ทางทันตกรรมคลินิก
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมทั่วไปข้ันสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ทางทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมผูสูงอายุ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

ทางทันตกรรมผูสูงอายุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

ทางวิทยาการชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร

มศว.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจเพ่ือสังคม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางธุรกิจเพื่อสังคม

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ผูนํานันทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางผูนํานันทนาการ

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพลศึกษา

มศว.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางสาธารณสุขศาสตร
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสุขศึกษา
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการกีฬาและนันทนาการ สาขาวิชาการจัดการ 

ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการกีฬาและนันทนาการ สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ

มศว.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา 
ทางปรัชญา 
ทางปรัชญาและศาสนา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่ออาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเพ่ืออาชีพ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร

มศว.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาไทย
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาและการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาและการสื่อสารสากล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการการทองเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

มศว.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเคมี

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางฟสิกส

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

6 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเคมี

7 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มศว.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางชีววิทยา 
ทางจุลชีววิทยาประยุกต

9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางชีววิทยา

10 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางฟสิกส

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการขอมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการขอมูล

12 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

13 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคณิตศาสตร

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
ทางคณิตศาสตร

มศว.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิทยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดานความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมดานความปลอดภัย

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมปโตรเลียม 
ทางวิศวกรรมปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร

มศว.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลป
ทางการออกแบบทัศนศิลป

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางศิลปกรรม 
ทางทัศนศิลป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางนาฏศิลป 
ทางนาฏศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

มศว.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการศึกษา 
ทางศิลปกรรม 
ทางศิลปศึกษา

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย

8 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางศิลปศาสตร 
ทางศิลปศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร 
ทางดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย

10 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรมวิจัย สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม 
ทางศิลปวัฒนธรรมวิจัย

11 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางศิลปศึกษา

มศว.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการประถมศึกษา
3 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

4 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

5 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

6 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการแนะแนว

คณะศึกษาศาสตร

มศว.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษา
ทางวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการการเรียนรู

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี

ทางประวัติศาสตร
3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางการจัดการทางสังคม
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการจัดการสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางนโยบายและการจัดการสาธารณะ

คณะสังคมศาสตร
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34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี

ทางประวัติศาสตร
7 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางสังคมศึกษา
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางการจัดการทางสังคม
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทางภูมิสารสนเทศ
10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 

ทางสังคมศึกษา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและการดูแล สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาพิเศษและการดูแล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

บัณฑิตวิทยาลัย
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34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนศึกษาศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภูมิสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการจัดการภูมิสังคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางนวัตกรรมการสื่อสาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพยนตรและสื่อดิจิทัล สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางภาพยนตรและสื่อดิจิทัล

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการออกแบบเพ่ือธุรกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภาคบริการและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ทางการจัดการภาคบริการและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแตง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแตง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ผลิตภัณฑสรางสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางผลิตภัณฑสรางสรรค

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางอัญมณีและเครื่องประดับ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการตราสินคาสรางสรรค สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการตราสินคาสรางสรรค

5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางนวัตกรรมการออกแบบ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค
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34. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาประยุกต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการการประเมิน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางวิทยาการการประมิน

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตรทองถ่ิน สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี
ทางประวัติศาสตรทองถิ่น

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจดนตรีและบันเทิง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจดนตรีและบันเทิง

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
                            มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะโบราณคดี คณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร 
            คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะโบราณคดี

คณะดุริยางคศาสตร
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการ
ทางการจัดการการทองเที่ยว

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการชุมชน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจและภาษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจและภาษา

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาตลอดชีวิต

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมไทย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมไทย

คณะศึกษาศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางธุรกิจการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางภาวะผูนําและการสื่อสารทางการเกษตร

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เอเชียศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางเอเชียศึกษา

2 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต การแสดงศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการแสดงศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอักษรศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาเภสัชศาสตร
ทางเภสัชกรรมคลินิก

5 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร สาขาวิชาเภสัชศาสตร
ทางเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี
ทางโบราณคดี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
9 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการทองเที่ยว
11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา
14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
ทางการสอนสังคมศึกษา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบและศิลปะเสียง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางการออกแบบและศิลปะเสียง
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ

17 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางจารึกศึกษา

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

19 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลปศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลปศึกษา

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจวิศวกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจวิศวกรรม

21 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพัฒนศึกษา

22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางมานุษยวิทยา
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35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมี

24 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อนุรักษศิลปกรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี
ทางอนุรักษศิลปกรรม

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

29 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

มศก.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

35. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

31 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการทองเที่ยว

32 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี 
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม

33 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนศึกษา

34 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

35 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคีตวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางสังคีตวิจัยและพัฒนา

36 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

มศก.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางภูมิศาสตร 
ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทางทะเลและการจัดการชายฝง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
                            มีทั้งหมด 13 คณะ คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม คณะการบริการและการทองเที่ยว คณะทันตแพทยศาสตร 
              คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะวิเทศศึกษา คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร    
              วิทยาลัยการคอมพิวเตอร วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎรธานี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

มอ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการการทองเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการนวัตกรรมการบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง    
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
ทางศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รับผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

คณะการบริการและการทองเที่ยว

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ

มอ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ทางจีนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิเทศศึกษา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวิเทศศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิเทศศึกษา

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มอ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบประยุกตศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ 
ทางออกแบบประยุกตศิลป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 
ทางจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มอ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

36. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ทางการคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร

วิทยาลัยนานาชาติ

มอ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ทางเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสรางเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ทางโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสรางเสริม
สมรรถภาพและการชะลอวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
                            มีทั้งหมด 8 คณะ คือ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
              คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

โรงเรียนการเรือน

มสด.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ทางคหกรรมศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการงานบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการจัดการงานบริการ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการโรงแรม

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางธุรกิจการบิน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

มสด.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการศึกษาปฐมวัย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา) 

ทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะครุศาสตร

มสด.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาอังกฤษ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เลขานุการทางการแพทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางเลขานุการทางการแพทย

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการประเมินสมัยใหม

3 ปริญญาการจัดการบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการเงิน
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจัดการธุรกิจคาปลีก

คณะวิทยาการจัดการ

มสด.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการตลาด
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริการลูกคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการบริการลูกคา
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางธุรกิจระหวางประเทศ
10 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางนิเทศศาสตร
11 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ทางนิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

มสด.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคม ี
ทางเทคโนโลยีเคมี

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
ทางคอมพิวเตอร 
ทางวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มสด.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

37. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มสด.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

38. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ
การปกครองทองถิ่น

สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                            มีทั้งหมด 11 คณะ คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร       
           สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ

สาขาวิชานิเทศศาสตร

สาขาวิชานิติศาสตร

มสธ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

38. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทางการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการบริหารทางการพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการเมืองการปกครอง

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางความสัมพันธระหวางประเทศ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร

สาขาวิชารัฐศาสตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

มสธ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

38. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานกอสราง สาขาวิชาการจัดการ 
ทางการจัดการงานกอสราง

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารการปกครองทองที่ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหารการปกครองทองที่

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหาร

6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจและการบริการ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจและการบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจและการบริการ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

มสธ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

38. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การเรียนรูตลอดชีวิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการเรียนรูตลอดชีวิต

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาศิลปศาสตร

มสธ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

38. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
5 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางหลักสูตรและการสอน

มสธ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                            มีทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
           คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

คณะเกษตรศาสตร

มอบ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ทางเกษตรศาสตร

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
ทางเภสัชกรรมคลินิก

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะเภสัชศาสตร

คณะบริหารศาสตร

มอบ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร 
ทางการปกครอง

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะรัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มอบ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ทางชีววิทยา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางฟสิกส

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

มอบ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเคมี
ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มอบ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางการออกแบบ

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร

มอบ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาสังคม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคด ี
ทางประวัติศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาเวียดนาม

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย 
ทางภาษาไทยและการสื่อสาร

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาจีน 
ทางภาษาจีนและการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร

มอบ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี

ทางภาษาญี่ปุน 
ทางภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาอังกฤษ 
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางนวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ

11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคด ี
ทางภาษาไทย

มอบ.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

39. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

ทางชีวเวชศาสตร
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ทางสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

มอบ.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)
                            มีทั้งหมด 50 คณะ  คือ              คณะศิลปศาสตร              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตเชียงใหม              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตเพชรบูรณ
              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตกระบี่         คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตกรุงเทพ         คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชลบุรี             คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชัยภูมิ
              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชุมพร         คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตตรัง              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตมหาสารคาม     คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตยะลา
              คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตศรีสะเกษ     คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตสุโขทัย          คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี        คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตอางทอง
              คณะศึกษาศาสตร                         คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตเชียงใหม       คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตเพชรบูรณ       คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตกระบี่
              คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตกรุงเทพ     คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชลบุรี          คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชัยภูมิ           คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชุมพร
              คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตตรัง          คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตยะลา           คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตลําปาง
              คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตศรีสะเกษ    คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสมุทรสาคร   คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสุโขทัย         คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
              คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตอางทอง      คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตอุดรธานี      วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตเชียงใหม
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตเพชรบูรณ    วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกระบี่         วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ  
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชลบุรี         วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชัยภูมิ         วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชุมพร  
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตตรัง           วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตมหาสารคาม  วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตยะลา 
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตลําปาง        วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ     วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย       วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี     วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอางทอง
              วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอุดรธานี

มกช.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารการกีฬา

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร

มกช.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารการกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตเชียงใหม

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตเพชรบูรณ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตกระบี่

มกช.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารการกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารการกีฬา

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชลบุรี

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชัยภูมิ

มกช.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตยะลา

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตศรีสะเกษ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตชุมพร

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตตรัง

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตมหาสารคาม

มกช.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารจัดการกีฬา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการบริหารจัดการกีฬา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ทางสื่อสารการกีฬา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและนันทนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
ทางการทองเที่ยวและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตสุโขทัย

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร วิทยาเขตอางทอง

มกช.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางสุขศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและกีฬา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตเชียงใหม

คณะศึกษาศาสตร

มกช.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและกีฬา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตเพชรบูรณ

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตกระบี่

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตกรุงเทพ

มกช.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและกีฬา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษาและกีฬา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชุมพร

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชลบุรี

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตชัยภูมิ

มกช.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร
2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางพลศึกษา
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษาสําหรับบุคคลพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางพลศึกษาสําหรับบุคคลพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตตรัง

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตยะลา

มกช.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสมุทรสาคร

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสุโขทัย

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตลําปาง

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตศรีสะเกษ

มกช.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและกีฬา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษาและกีฬา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางพลศึกษาและกีฬา

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตอางทอง

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตอุดรธานี

มกช.  12 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตเพชรบูรณ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกระบี่

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตเชียงใหม

มกช.  13 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตกรุงเทพ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชลบุรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชัยภูมิ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตชุมพร

มกช.  14 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตตรัง

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตมหาสารคาม

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตยะลา

มกช.  15 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตลําปาง

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสาคร

มกช.  16 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอางทอง

มกช.  17 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

40. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (เดิม สถาบันการพลศึกษา)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอุดรธานี

มกช.  18 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

41. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัทภาพการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางสัทภาพการแพทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสการแพทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
                            มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
              ศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

รจภ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

41. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
ทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและสุขภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉุกเฉินการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ทางฉุกเฉินการแพทย

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ

ศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ

รจภ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

42. โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การตํารวจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการตํารวจ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความปลอดภัย สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 
ทางการบริหาร 
ทางการจัดการความปลอดภัย

โรงเรียนนายรอยตํารวจ
                            มีทั้งหมด 1 คณะ คือ คณะตํารวจศาสตร

คณะตํารวจศาสตร

รร.นรต.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การบริหารจัดการอาคาร สาขาวิชาการจัดการ
ทางการบริหารจัดการอาคาร

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางอุตสาหกรรมศิลป

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

            มีทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มรกจ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

มรกจ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต

3 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการอาชีพ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรกจ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 

 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยี

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตรศึกษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอางและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและความงาม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรกจ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565   



 
 

44.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงาน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
            มีทั้งหมด 5 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.กพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 
 

44.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

คณะครุศาสตร

มรภ.กพ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 
 

44.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
12 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา

มรภ.กพ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 
 

44.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.กพ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยวและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการทองเที่ยวและบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
               มีทั้งหมด 2 คณะ  คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

 มชย.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางอุตสาหกรรมศิลป

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                มีทั้งหมด 13 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก สํานักวิชาการทองเที่ยว สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ สํานักวิชาบัญชี 
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สํานักวิชาสังคมศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มร.ช.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาพิเศษ
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

มร.ช.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส
12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
16 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา

มร.ช.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเอเชียตะวันออก สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเอเชียตะวันออก

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางภาษาจีนเพื่อการคาระหวางประเทศ

คณะมนุษยศาสตร

มร.ช.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

6 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

7 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ช.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลสัตว สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการพยาบาลสัตว

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

2 ปริญญาการแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก

สํานักวิชาการทองเที่ยว

มร.ช.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กราฟกดีไซน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางกราฟกดีไซน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหาร
ทางการปกครองทองถิ่น

สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชานิติศาสตร

มร.ช.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรประยุกต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตรประยุกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปกรรมศาสตร

มี 2 แขนงวิชา คือ 1. ดุริยางคศิลป 
2. ทัศนศิลป

สํานักวิชาบัญชี

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

มร.ช.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

มร.ช.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร 
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
                  มีทั้งหมด 8 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี             
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยแมฮองสอน วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะครุศาสตร

มร.ชม.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเกษตรศาสตร
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเคมี
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการประถมศึกษา
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาพิเศษ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอรศึกษา
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

มร.ชม.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางชีววิทยา
11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาจีน

มร.ชม.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
17 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
18 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
19 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางศิลปศึกษา
20 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
21 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางอุตสาหกรรมศิลป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.ชม.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส
ทางภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

มร.ชม.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชม.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ทางเศรษฐศาสตรดิจิทัล
3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวางประเทศ
8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางนิเทศศาสตร
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจ

มร.ชม.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเว็บ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีเว็บ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มร.ชม.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางนวัตกรรมดิจิทัล
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนวิทยาศาสตร

มร.ชม.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการจัดการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาการจัดการเรียนรู

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

3 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการคาชายแดน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการคาชายแดน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวอยางยั่งยืน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว
ทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยแมฮองสอน

มร.ชม.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มร.ชม.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลําดับที ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
               มีทั้งหมด 5 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มรท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลําดับที ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุน
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลําดับที ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรท. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลําดับที ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

มรท. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 



 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
               มีทั้งหมด 4 คณะ  คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร

มรธ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการจัดการชุมชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรธ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบทัศนศิลป

7 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส

เพื่อการกระจายสินคา
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพื่อการกระจายสินคา

3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางสื่อสารมวลชน
ทางนิเทศศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

มรธ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรธ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
               มีทั้งหมด 5 คณะ  คือ คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร

มรน.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการธุรกิจทองเท่ียวและมัคคุเทศก สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการบริการธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรน.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางศิลปศึกษา
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบดิจิทัลอารต สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ
ทางออกแบบดิจิทัลอารต

มรน.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางการจัดการอาหาร

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรน.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

มรน.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

มรน.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                 มีทั้งหมด 7 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี         
คณะสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มร.นม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา
4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตรและการสอน
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.นม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

7 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

8 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

มร.นม. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน
ทางการเงินและการธนาคาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มร.นม. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มร.นม. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

51.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพมนุษย สาขาวิชาการจัดการ
ทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย

คณะสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.นม. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
ทางออกแบบผลิตภัณฑและกราฟกดีไซน

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

               มีทั้งหมด 4 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร 

มรนว.  1

    

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสงเสริมสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มรนว.  2

    

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางจิตวิทยา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
                มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการดนตรี

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มบส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิต เภสัชกรรมไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางเภสัชกรรมไทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรีไทย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรีไทย
ทางดนตรีไทยศึกษา

วิทยาลัยการดนตรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มบส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางประมง

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีเซรามิกส
ทางเทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
              มีทั้งหมด 6 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มรภ.บร.   1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีกอสราง
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางศิลปะและการออกแบบ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 มรภ.บร.   2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางศิลปศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาชาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาสังคม

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะดิจิทัล

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

 มรภ.บร.   4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาชาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาการจัดการ
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54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรดิจิทัล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ทางเศรษฐศาสตรดิจิทัล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางสิ่งทอ
ทางนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหารและแปรรูป สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางนวัตกรรมอาหารและแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร
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54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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54. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

    

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวิทยาศาสตรสิ่งทอ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

13 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร
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55. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนาฏศิลป
ทางการละคร
ทางนาฏศิลปและการละคร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
               มีทั้งหมด 5 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการฝกหัดครู วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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55. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

วิทยาลัยการฝกหัดครู
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55. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
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56. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย
ทางการสอนภาษาไทย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
               มีทั้งหมด 4 คณะ  คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร
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56. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการปกครองทองถิ่น

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประยุกตศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางประยุกตศิลป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 
มรอย.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา

9 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

คณะวิทยาการจัดการ

 
มรอย.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจชุมชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจชุมชน
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 
มรอย.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางสาธารณสุขศาสตร

 
มรอย.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               มีทั้งหมด 8 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน วิทยาลัยการพยาบาล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

มรพส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการประมง
ทางสัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรพส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางครุศาสตรอุตสาหกรรม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาพิเศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

คณะครุศาสตร

มรพส.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

มรพส.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา

13 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

14 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิจัยและประเมินทางการศึกษา

15 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

16 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรพส.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน
ทางภาษาจีนธุรกิจ

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุน

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

มรพส.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยวและบริการ
8 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางนิเทศศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มรพส.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการประยุกต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
ทางการจัดการประยุกต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรพส.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บูรณาการสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางบูรณาการสุขภาพ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

10 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

11 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ

มรพส.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

4 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

5 ปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
ทางสังคมสงเคราะหศาสตร

6 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น

มรพส.  10 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยการพยาบาล

มรพส.  11 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรประยุกต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
               มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.พบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
2 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

ทางการแพทยแผนไทย

คณะพยาบาลศาสตร

คณะครุศาสตร

มรภ.พบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป
ทางนาฏศิลปศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาจีน

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.พบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางศิลปศึกษา
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

มรภ.พบ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ.พบ. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางนวัตกรรมอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

4 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมภายใน

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.พบ. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีการผลิต

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
                มีทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ                      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรพช.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร

มรพช.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมืองการปกครอง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปกรรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรพช.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

8 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมืองการปกครอง

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและศิลปะการแสดง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม

คณะวิทยาการจัดการ

มรพช.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางการประชาสัมพันธ
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรพช.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

มรพช.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565        



 

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
             มีทั้งหมด 5 คณะ  คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการทองเที่ยวนานาชาติ

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมผลิตภัณฑสรางสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนวัตกรรมผลิตภัณฑสรางสรรค

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองเที่ยวและบริการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวทางทะเล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองเที่ยวทางทะเล

วิทยาลัยการทองเที่ยวนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารจัดการการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร

มรม.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565



 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

มรม.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565



 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติศาสตรประยุกต

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรม.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565



 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี
ทางเคมีศึกษา

มรม.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565



 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษามลายู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษามลายู
ทางการสอนภาษามลายู

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

คณะครุศาสตร

มรย.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสุขศึกษา
ทางพลศึกษา
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

10 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลปและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลปและการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรย.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองและกฎหมายมหาชน สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการปกครองและกฎหมายมหาชน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

มรย.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการธุรกิจสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอางและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอางและความงาม

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

มรย.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
         มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร คณะนิติรัฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะครุศาสตร

ม.รอ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางศิลปศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

ม.รอ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา
13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา
14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

คณะนิติรัฐศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ม.รอ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ทางพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

คณะพยาบาลศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.รอ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

ม.รอ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางวิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบผลิตภัณฑ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
                มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรร.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร

มรร.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว
5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรร.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางบรรณารักษศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ทางเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มรร.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหารและธุรกิจบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางการอาหารและธุรกิจบริการ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
ทางชีววิทยาประยุกต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

มรร.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

                 มีทั้งหมด 12 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร                      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรรพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

คณะครุศาสตร

มรรพ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารบูรณาการ

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารมวลชน

3 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการจัดการการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร

มรรพ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลป

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรรพ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินการธนาคาร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

มรรพ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรรพ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

65. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางอัญมณีศาสตร

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป

บัณฑิตวิทยาลัย

มรรพ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

              มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
มร.ลป.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ทางเทคโนโลยีไฟฟา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีการผลิต
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลังงาน
5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางอุตสาหกรรมศิลป

 
มร.ลป.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร

 
มร.ลป.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางศิลปะและการออกแบบ

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ

9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาจีน

10 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

 
มร.ลป.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจคาปลีก
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและธุรกิจบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

 
มร.ลป.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
10 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี
11 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

คณะวิทยาศาสตร

 
มร.ลป.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

66. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

9 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคมีประยุกต

 
มร.ลป.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
             มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มรล.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรีศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ

มรล.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส
13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางศิลปศึกษา
17 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
18 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางอุตสาหกรรมศิลป

มรล.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการพัฒนาชุมชน

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรล.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

67. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจดิจิทัล

มรล.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา
ทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
                   มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ                         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรว.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี
ทางเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา 
ทางชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป

คณะครุศาสตร

มรว.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรว.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส
ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ทางการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม

คณะวิทยาการจัดการ

มรว.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกําหนดอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางโภชนาการและการกําหนดอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สาชขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรว.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

68. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต การจัดการสถานพยาบาล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการจัดการสถานพยาบาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสุขภาพและความงาม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการจัดการระบบสุขภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการบริการและการโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
               มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณะครุศาสตร

มรภ.ศก.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.ศก.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธา
ทางเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มรภ.ศก.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดิจิทัล

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางพลศึกษา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

มรภ.ศก.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

69. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมซอฟตแวร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

11 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มรภ.ศก.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
               มีทั้งหมด 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร

มรสน.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

70. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา
8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มรสน.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรเพื่อมัคคุเทศกและการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางสังคมศาสตรเพื่อมัคคุเทศกและการทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
               มีทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.สข.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีไทย

2 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลปตะวันตก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดุริยางคศิลปตะวันตก

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลป

4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนาฏศิลปและการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มรภ.สข.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                 มีทั้งหมด 13 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 
คณะศิลปกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดง และสื่อใหม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มร.สส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.สส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

2 ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มร.สส.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการบริหารการพัฒนา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการบริหารการศึกษา

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและจริยศาสตร

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

มร.สส.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางการบริหาร
ทางการบริหารการพัฒนา

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางนิติวิทยาศาสตร

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางปรัชญาและจริยศาสตร

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจออนไลน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจออนไลน

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

มร.สส.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การสรางสรรคและสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางศิลปะภาพยนตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการคา
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอีสปอรต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการอีสปอรต
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการฟุตบอลอาชีพ
5 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดง และสื่อใหม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มร.สส.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการเมืองการปกครอง
7 ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการเมืองการปกครอง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางธุรกิจการบิน

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

มร.สส.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

72. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
2 ปริญญาการแพทยแผนจีนบัณฑิต การแพทยแผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางการแพทยแผนจีน
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรและการสงเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางสาธารณสุขศาสตรและการสงเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

มร.สส.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

73. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

1 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
ทางนิติศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรีสากล

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางนวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
                 มีทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

คณะครุศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 มรส.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

73. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
5 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการเมืองการปกครอง
6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการชุมชนทองถิ่น สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาชุมชน
ทางการจัดการชุมชนทองถ่ิน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจคาปลีก

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการประมง

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มรส.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

73. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการภัยพิบัติ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

 มรส.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

73. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

 มรส.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

                 มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ           
คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

คณะเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.รภ.สร.   1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการ

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางอุตสาหกรรมศิลป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

คณะครุศาสตร

ม.รภ.สร.   2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
6 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลปและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลปและการออกแบบ

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ม.รภ.สร.   3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
7 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางดนตรี
ทางดุริยศิลป
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

ม.รภ.สร.   4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางพัฒนาชุมชน
ทางการพัฒนาสังคม

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาชุมชน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด
ทางการตลาดสมัยใหม

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางนวัตกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

ม.รภ.สร.   5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

3 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสงเสริมสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการสงเสริมสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

ม.รภ.สร.   6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

74. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางชีววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ม.รภ.สร.   7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธาสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธาสถาปตยกรรม

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

               มีทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี              
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรมจ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร
ทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาชุมชน
ทางการจัดการชุมชน

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรมจ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร

ทางนิติศาสตร
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ 
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางศิลปศึกษา

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

มรมจ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว
ทางการทองเที่ยวและการบริการ

5 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

6 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรและนวัตกรรมสื่อ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตรและนวัตกรรมสื่อ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

มรมจ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตรการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

มรมจ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี
ทางวิทยาการเคมี

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มวยไทยศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางมวยไทยศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย

มรมจ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

75. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางสาธารณสุขศาสตร
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มวยไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางมวยไทย

มรมจ.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โยธาสถาปตยกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางโยธา
ทางโยธาสถาปตยกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจการเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเทคโนโลยี คณะครุศาสตร คณะบัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร     
สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะเทคโนโลยี

มร.อด.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมพลังงาน

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิชาชีพครู

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาพิเศษ

คณะครุศาสตร

มร.อด.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาจีน
ทางการสอนภาษาจีน

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพุทธศาสนศึกษา

มร.อด.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาเวียดนาม
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ

11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร

12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไปและเคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี
ทางวิทยาศาสตรทั่วไปและเคมี

13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา

มร.อด.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไปและฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส
ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
ทางวิทยาศาสตรทั่วไปและฟสิกส

15 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางสังคมศึกษา

17 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

18 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

19 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการเรียนการสอน

มร.อด.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะอีสาน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะอีสาน

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางยุทธศาสตรการพัฒนา

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะบัณฑิตวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.อด.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางยุทธศาสตรการพัฒนา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอ่ืน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาอังกฤษ
ทางการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอ่ืน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

มร.อด.  7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

76. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวิทยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปกรรมพื้นถิ่น

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการอสังหาริมทรัพยและเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอสังหาริมทรัพยและเทคโนโลยีอาคาร

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

มร.อด.  8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

              มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยนาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

มรอ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษาปฐมวัย
5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร
6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางจิตวิทยา
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร

8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป

มรอ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
11 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย
12 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาตางประเทศ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาตางประเทศ
13 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
14 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตร
15 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
16 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
17 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางอุตสาหกรรมศิลป

มรอ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา
19 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบนิเทศศิลป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปุน
ทางภาษาญี่ปุนธุรกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาชุมชน
ทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรอ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร

ทางดนตรี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาดดิจิทัล

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรอ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

77. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

วิทยาลัยนาน

มรอ.  6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวบาล
ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธา

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                 มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก คณะครุศาสตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะเกษตรศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.อบ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการโลจิสติกส

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สมารตแอปพลิเคชัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางสมารตแอปพลิเคชัน

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ทางการแพทยแผนไทย

คณะแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

มรภ.อบ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางวิทยาศาสตรความงามและสุขภาพ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการประถมศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย

4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาพิเศษ

5 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

6 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

คณะครุศาสตร

มรภ.อบ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป
10 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา
11 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา
12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

มรภ.อบ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565    



 

78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การวิเคราะหขอมูลธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการวิเคราะหขอมูลธุรกิจ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการปกครองทองถิ่น

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปและการละคร สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนาฏศิลปและการละคร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนาทองถิ่น สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมดิจิทัล

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร
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78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

คณะวิทยาศาสตร
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78. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร
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