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1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  13  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  คณะแพทยศาสตร

               คณะรัฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะอักษรศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย
               วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

จฬ. 1                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรี
ทางดนตรีศึกษา

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต อุดมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางอุดมศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร
ทางกฎหมายเศรษฐกิจ

มี 3 แขนงวิชา  คือ
1. กฎหมายธุรกิจทั่วไป 
2. ภาษีอากร 
3. กฎหมายการเงินและหลักทรัพย 

คณะครุศาสตร

คณะนิติศาสตร

จฬ. 2                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร มี 7 แขนงวิชา   คือ
1. วารสารสนเทศ 
2. การกระจายเสียง 
3. การประชาสัมพันธ 
4. การโฆษณา 
5. วาทวิทยา 
6. สื่อสารการแสดง 
7. การภาพยนตและภาพนิ่ง

คณะนิเทศศาสตร

จฬ. 3                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 3 แขนงวิชา คือ
1.บริหารธุรกิจ (Business Administration)
2.การจัดการการบิน (Aviation Management)
3.การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ
(Hospital and Health Care Management)

2 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

จิตเวชศาสตรผูสูงอายุ สาขาวิชาแพทยศาสตร
ทางจิตเวชศาสตรผูสูงอายุ

หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสการแพทย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สุขภาพจิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสุขภาพจิต

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

คณะแพทยศาสตร

จฬ. 4                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร มี 4 แขนงวิชา คือ
1. การปกครอง
2. ความสัมพันธระหวางประเทศ
3. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4. รัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางธรณีวิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะรัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

จฬ. 5                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางนิวเคลียรเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมนิวเคลียร
ทางวิศวกรรมนิวเคลียรและรังสี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปโตรเลียม

หลักสูตรนานาชาติ 
เดิมชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 
และสาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเลียม 
มี 2 แขนงวิชา คือ
1. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (เหมืองแร)
2. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (การนําทรัพยากร
กลับมาใชใหม) 

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางนิวเคลียรเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมนิวเคลียร

เดิมชื่อสาขาวิชานิวเคลียรเทคโนโลยี 
มี 2 แขนงวิชา คือ 
1. วิศวกรรมนิวเคลียร 
2. ความมั่นคงและพิทักษความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร 

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร

จฬ. 6                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางทัศนศิลป

มี 3 แขนงวิชา คือ
1. จิตรกรรม
2. ศิลปสหวิทยาการ
3. ประวัติศิลปะ

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมผังเมือง สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรมผังเมือง

หลักสูตร 5 ป 
เดิมชื่อปริญญาการวางผังเมืองบัณฑิต  สาขาวิชา
สถาปตยกรรมผังเมือง 

2 ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางการพัฒนาที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพย
ทางเคหพัฒนศาสตร

1 ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางวัฒนธรรมและวรรณคดีญี่ปุน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะอักษรศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

จฬ. 7                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย
หลักสูตรนานาชาติ

จฬ. 8                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ  
มี 5 แขนงวิชา คือ
1. นโยบายสุขภาพ และการบริหารจัดการ
2. การพัฒนาสุขภาพชุมชนและอนามัยเจริญพันธุ
3. สุขภาพเขตเมืองและสุขภาพระดับสากล
4. อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
5. พฤติกรรมสุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

จฬ. 9                               หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561    



2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ



2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มกส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มกส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5 คณะ  คือ  คณะเทคนิคการสัตวแพทย  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร    
               บัณฑิตวิทยาลัย

มก. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสุขภาพสัตว สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสุขภาพสัตว สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีสุขภาพสัตว

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มก. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต

วิทยาเขตศรีราชา

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

วิทยาเขตศรีราชา

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

วิทยาเขตศรีราชา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร

มก. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนวิทยาศาสตร

หลักสูตร 5 ป 
มี 3 แขนงวิชา คือ
1. วิทยาศาสตรท่ัวไป - เคมี
2. วิทยาศาสตรท่ัวไป - ชีววิทยา
3. วิทยาศาสตรท่ัวไป - ฟสิกส

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางสังคมวิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร

มก. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



4. มหาวิทยาลัยขอนแกน



4. มหาวิทยาลัยขอนแกน

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะแพทยศาสตร  คณะแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร
               คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  
               เทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน

มข. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พยาธิวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางพยาธิวิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุล

หลักสูตรนานาชาติ
เดิมชื่อสาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม

เดิมชื่อสาขาการจัดการพัฒนาสังคม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา

3 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสังคมวิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา

คณะแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มข. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวัสดุศาสตร
ทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

คณะวิทยาศาสตร

มข. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

วิทยาเขตหนองคาย 
เดิมชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วิทยาเขตหนองคาย 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตหนองคาย 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมพลังงาน

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

มข. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตรศึกษา

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

เดิมชื่อสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร)

วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม
ทางวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการระบาดและชีวสถิติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางวิทยาการระบาดและชีวสถิติ

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะศึกษาศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร

เทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย

มข. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการการคลัง สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร
ทางการจัดการการคลัง

มข. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม



5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะเทคนิคการแพทยและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตร  
               คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มช. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางปรสิตวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาและวัฒนธรรมพมา สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาพมา
ทางภาษาและวัฒนธรรมพมา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะทันตแพทยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทยและบัณฑิตวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

มช. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป)

การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาปฐมวัย
ทางการศึกษาพิเศษ
ทางการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แอนนิเมชันและเกม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางแอนนิเมชันและเกม

คณะศึกษาศาสตร

คณะสังคมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มช. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



6. มหาวิทยาลัยทักษิณ



6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

มทษ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

วิทยาเขตสงขลา 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

วิทยาเขตสงขลา 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

วิทยาเขตสงขลา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

มทษ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี



7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

มจธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการ

มี 5 แขนงวิชา คือ
1. การบริหารโครงการ
2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การจัดการธุรกิจดิจิทัล
4. การจัดการอสังหาริมทรัพย
5. วิศวกรรมการเงินและการจัดการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

มจธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ)

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  
               วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มจพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย

มี 3 แขนงวิชา คือ
1. ฟสิกสประยุกต
2. ฟสิกสอุตสาหกรรม
3. อุปกรณการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต

มจพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มจพ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

มทส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ทางสหกิจศึกษา

2 ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิต สหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ทางสหกิจศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิต

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

มทส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  12  คณะ  คือ  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  คณะแพทยศาสตร  คณะรัฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร
               และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง  คณะสาธารณสุขศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรม  
               วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ๊ึงภากรณ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรทวิภาษา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางทันตสุขภาพ
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 7 แขนงวิชา คือ
1. การเงิน
2. การตลาด
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4. การบริหารองคการการประกอบการ
    และทรัพยากรมนุษย
5. การบริหารการปฏิบัติการ
6. การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ โลจิสติกส
   และการขนสง
7. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



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

ทางการเงิน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เซลลตนกําเนิดและอณูชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางเซลลตนกําเนิดและอณูชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร  มี 3 แขนงวิชา คือ 
1. การปกครอง  
2. การระหวางประเทศและการฑูต  
3. การบริหารรัฐกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะรัฐศาสตร

คณะแพทยศาสตร

มธ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ทางวิศวกรรมยานยนต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ

1 ปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางการผังเมือง
ทางผังเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง

มธ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มี 5 แขนงวิชา คือ 
1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม  
2. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
3. การจัดการการสรางเสริมสุขภาพ  
4. การจัดการการบริการสุขภาพ  
5. วิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทาง
    สาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร

มธ. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 
     สรางสรรค

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
     สรางสรรค

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาเชิงสรางสรรค สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการพัฒนาเชิงสรางสรรค

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วิทยาลัยนวัตกรรม

มธ. 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



11. มหาวิทยาลัยนครพนม



11. มหาวิทยาลัยนครพนม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร  
               คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มนพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป  

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการบิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร

มนพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

เดิมชื่อสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มนพ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร



12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

มนธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

มี 2 แขนงวิชา คือ 
1. พืชศาสตร  
2. สัตวศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สงเสริมและพัฒนาการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

มนธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



13. มหาวิทยาลัยนเรศวร



13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร
               วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

มน. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเท่ียว

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรีไทย
ทางดุริยางคศิลป
ทางดุริยางคศาสตรไทย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการภัยพิบัติ

หลักสูตรนานาชาติ 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มน. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เดิมชื่อปริญญาการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาเซียนศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางอาเซียนศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

คณะศึกษาศาสตร

มน. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



14. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



14. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร)
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  วิทยาลัยชุมชนเมืองแหงกรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยพัฒนามหานคร

นมร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 อนุปริญญา การพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาและจัดการเมือง สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการพัฒนาและจัดการเมือง

วิทยาลัยชุมชนเมืองแหงกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร

นมร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



15. มหาวิทยาลัยบูรพา



15. มหาวิทยาลัยบูรพา
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  
               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ

มบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโรงแรม

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการงานกอสรางและ
     งานโครงสรางพื้นฐาน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศกรรมการจัดการงานกอสรางและ
     งานโครงสรางพื้นฐาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางฟสิกส

หลักสูตร 5 ป
เดิมชื่อปริญญาการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนฟสิกส 

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป 
เดิมชื่อปริญญาการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขชุมชน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ

คณะศึกษาศาสตร

มบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



16. มหาวิทยาลัยพะเยา



16. มหาวิทยาลัยพะเยา
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ
               และสารสนเทศศาสตร  คณะวิทยาศาสตรการแพทย

มพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม  สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาสังคม
ทางการบริหารการพัฒนาสังคม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
     และสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเภสัชศาสตร

มพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและโภชนบําบัด สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางโภชนาการและโภชนบําบัด

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

มพ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



17. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



17. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะสังคมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย

ม.มจร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สันติศึกษา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ทางสันติศึกษา

คณะสังคมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

ม.มจร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  9  คณะ  คือ  คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
              คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  เทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย

มมส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทองเท่ียวและโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการทองเท่ียวและโรงแรม

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการตลาด

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร

มี 2 แขนงวิชา คือ 
1. แขนงวิชาพืชสวน 
2. แขนงวิชาพืชไร 

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาเกาหลี

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

มี 4 แขนงวิชา คือ
1. ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. ภาษาและวัฒนธรรมพมา
3. ภาษาและวัฒนธรรมลาว
4. ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะเทคโนโลยี

มมส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



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

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม

เดิมชื่อสาขาวิชาสื่อนฤมิต
มี 2 แขนงวิชา คือ
1.คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
2.เกม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มมส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะการแสดง

มี 4 แขนงวิชา คือ 
1. นาฏยศิลปไทย 
2. นาฏยศิลปพื้นเมือง 
3. นาฏยศิลปตะวันตก 
4. ศิลปะการละคร 

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

เทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย

มมส. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



19. มหาวิทยาลัยมหิดล



19. มหาวิทยาลัยมหิดล
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะกายภาพบําบัด  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะวิศวกรรมศาสตร  
               คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ  คณะวิทยาศาสตร

มม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบําบัดคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัด
ทางกายภาพบําบัดคลินิก

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรปริวรรต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางเวชศาสตรปริวรรต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและพิษวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัยและพิษวิทยา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสารสนเทศทางการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางชีวสารสนเทศทางการแพทย

หลักสูตรนานาชาติ 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะกายภาพบําบัด

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางโลจิสติกสและวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ 

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางจริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ

หลักสูตรภาคพิเศษ 
เดิมชื่อสาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา 

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการกีฬา สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการการกีฬา

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา 

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางจริยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาองคการ

หลักสูตรภาคพิเศษ  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มม. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
ทางวิทยาศาสตรทางการสัตวแพทย

หลักสูตรนานาชาติ
มี 4 แขนงวิชา  คือ
1. เวชศาสตรสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน       
2. เวชศาสตรการผลิต  
3. พยาธิวิทยา                     
4. วิทยาการระบาด
หลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางนวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พฤกษศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสัตวแพทยศาสตร

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ

คณะวิทยาศาสตร

มม. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



20. มหาวิทยาลัยแมโจ



20. มหาวิทยาลัยแมโจ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  คณะบริหารธุรกิจ  คณะผลิตกรรมการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร  
               คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

1 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางพัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร

เดิมชื่อสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส
ทางฟสิกสประยุกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัล

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

คณะบริหารธุรกิจ

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร

มจ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียางและพอลิเมอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มจ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



21. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง



21. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

มฟล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางผูชวยพยาบาล

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

มฟล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



22. มหาวิทยาลัยรามคําแหง



22. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  คณะรัฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย

มร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการเมือง

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

มร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางนาฏศิลป
ทางนาฏกรรมไทย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หลักสูตร ทวิปริญญาโท
คือ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร ทวิปริญญาโท
คือ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร

มร. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



23. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



23. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
                              มีสํานักวิชาทั้งหมด  2 คณะ  คือ  สํานักวิชาแพทยศาสตร  สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

มวล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

สํานักวิชาแพทยศาสตร

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

มวล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



24. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ

มศว. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 
สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ

มศว. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



25. มหาวิทยาลัยศิลปากร



25. มหาวิทยาลัยศิลปากร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะดุริยางคศาสตร  คณะโบราณคดี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะอักษรศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย

มศก. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต การแสดงดนตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป
ทางการแสดงดนตรี

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาฝรั่งเศส

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

คณะดุริยางคศาสตร

คณะโบราณคดี

คณะวิทยาการจัดการ

มศก. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต การแสดงศึกษา  สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการแสดงศึกษา

เดิมชื่อ สาขาวิชาการละคร 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมท่ียั่งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางชีววิทยาศาสตรเพื่อเกษตรกรรมท่ียั่งยืน

หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางสถิติ
ทางสถิติประยุกต

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางนันทนาการ
ทางการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร

มศก. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางการออกแบบชุมชนเมือง

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

มศก. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



26. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



26. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร  
               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  คณะศึกษาศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  
               โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต  วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มอ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืชวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางโรคพืช
ทางโรคพืชวิทยา

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตตรัง 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศ
ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิทยาเขตตรัง 
เดิมชื่อสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคม-ีชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเคม-ีชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

มอ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลาสติก
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร
ทางเทคโนโลยียาง

วิทยาเขตปตตานี 

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเทคโนโลยีพลาสติก
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร
ทางเทคโนโลยียาง

วิทยาเขตปตตานี 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางระบบสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการประมง
ทางทรัพยากรประมง

วิทยาเขตสุราษฏรธานี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มอ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว

1 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวิจัยการศึกษา
ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

เดิมชื่อสาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เดิมชื่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

1 ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร หลักสูตร 6 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการระบบวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการระบบวิศวกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการสอนอิสลามศึกษา

หลักสูตร 5 ป 
เดิมชื่อสาขาวิชาครุศาสตรอิสลาม 
วิทยาเขตปตตานี

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต

มอ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



27. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



27. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  บัณฑิตวิทยาลัย  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

มสด. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจระหวางประเทศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
     และการบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางเคมี
ทางเทคโนโลยีเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
     และอุตสาหกรรม  

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการบริการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการบริการ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

มสด. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการงานบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการงานบริการ

หลักสูตรนานาชาติ 
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

มสด. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



28. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



28. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร  สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

มสธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจ
รานอาหาร

ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการธุรกิจรานอาหาร

1 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการจัดการการเกษตร
ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

มสธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



29. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



29. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร

มอบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มอบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.กรุงเทพ 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.กรุงเทพ 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสังคม  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
               คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.ตะวันออก 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

วิทยาเขตจันทบุรี

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

วิทยาเขตบางพระ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

วิทยาเขตอุเทนถวาย

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตอุเทนถวาย 
หลักสูตร 5 ป
เดิมชื่อปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิชาเอกเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสังคม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มทร.ตะวันออก 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                            มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

มทร.ธัญบุรี 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและบรรจุภัณฑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ
ทางเทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลและบรรจุภัณฑ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางจิตรกรรม
ทางศิลปะภาพพิมพ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบนิเทศศิลป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการโรงแรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการโรงแรม 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

มทร.ธัญบุรี 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสุขภาพและความงาม

เดิมชื่อสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 
วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

มทร.ธัญบุรี 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.พระนคร 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ศูนยพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร

มทร.พระนคร 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เดิมชื่อสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณะเกษตรศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.สุวรรณภูมิ 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

หลักสูตร 5 ป 

1 ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางภูมิสถาปตยกรรม

หลักสูตร 5 ป

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.สุวรรณภูมิ 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  11  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
               คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสังคม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร
               และศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

มทร.อีสาน 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิทยาเขตสุรินทร 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร
ทางสัตวศาสตร

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทางประมง

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร สาขาวิชาชางกลการเกษตร 
ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร
ทางพืชศาสตร

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

มทร.อีสาน 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
ทางออกแบบการผลิต

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องกล สาขาวิชาเคร่ืองกล
ทางชางเครื่องกล

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางชางทอและประสาน
ทางชางโลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีออกแบบการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีออกแบบการผลิต

วิทยาเขตขอนแกน 
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม

เดิมชื่อสาขาวิชาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
     และความงาม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มทร.อีสาน 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วิทยาเขตสุรินทร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเท่ียว

วิทยาเขตกาฬสินธุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

วิทยาเขตกาฬสินธุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการ
ทางเทคโนโลยีโลจิสติกส

วิทยาเขตนครราชสีมา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาเขตนครราชสีมา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

วิทยาเขตนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสังคม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

มทร.อีสาน 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
วิทยาเขตนครราชสีมา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

วิทยาเขตขอนแกน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาเขตขอนแกน

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมไฟฟา

วิทยาเขตขอนแกน

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมโยธา

วิทยาเขตขอนแกน

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง สาขาวิชาการกอสราง 
ทางกอสราง
ทางชางกอสราง

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโยธา สาขาวิชาโยธา
ทางชางโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

มทร.อีสาน 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟา สาขาวิชาไฟฟากําลัง

ทางไฟฟา

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
ทางอิเล็กทรอนิกส

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางยนต

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางจักรกลหนัก สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ทางชางยนต
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางจักรกลหนัก

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลเกษตร สาขาวิชาชางกลการเกษตร 
ทางชางกลเกษตร

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ทางชางอุตสาหกรรม
ทางชางโลหะ

มทร.อีสาน 6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางเครื่องกล
ทางชางกล
ทางชางกลโรงงาน

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ทางชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ทางเทคนิคคอมพิวเตอร

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
ทางออกแบบการผลิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

มทร.อีสาน 7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรกจ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรกจ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจคาปลีก

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคหกรรมศาสตรศึกษา

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรกจ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



38. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร



38. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  
               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ.กพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอร

เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางคอมพิวเตอร
ทางอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีไฟฟา
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ

เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
     อุตสาหกรรม 

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการโลจิสติกส

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.กพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร
ทางภูมิสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.กพ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.กพ. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



39. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



39. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร

มจษ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ

เดิมชื่อสาขาวิชาเกษตรศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มจษ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางอาหารและโภชนาการ

เดิมชื่อสาขาวิชาคหกรรมศาสตร

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีการผลิต

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

คณะวิทยาศาสตร

มจษ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สํานักวิชาสังคมศาสตร

มร.ช. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต การสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางการสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรประยุกต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทางคหกรรมศาสตรประยุกต

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สํานักวิชาสังคมศาสตร

มร.ช. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยแมฮองสอน

มร.ชม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ  สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางศิลปะและการออกแบบ

เดิมชื่อสาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป 

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีสากล

เดิมชื่อสาขาวิชาดุริยางคสากล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.ชม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยแมฮองสอน

มร.ชม. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรท. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรท. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



43. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



43. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มรธ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 มรธ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



44. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรน. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา
ทางจุลชีววิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยา 

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอาชีวอนามัย
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรน. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



45. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรนศ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเท่ียว

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรนศ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



46. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรนว. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตร 5 ป 
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการบริหาร
ทางการเมืองการปกครอง

3 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองทองถิ่น สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางการบริหาร
ทางการปกครองทองถิ่น

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรนว. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา



47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มบส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอิสลาม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอิสลาม

เดิมชื่อสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา 

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย

เดิมชื่อสาขาวิชาภาพยนตรและมัลติมีเดีย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางนวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มบส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



48. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย



48. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.บร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิจัยและประเมินผลการศึกษา

3 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีศึกษา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.บร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



49. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

มรภ.พน. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแล
     และการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแล
     และการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร

มรภ.พน. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรอย. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการจัดการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรอย. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



51. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ

มรพส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางคอมพิวเตอร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง / เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 6 แขนงวิชา คือ  
1. เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 
2. เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
3. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
4. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
5. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
6. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการประยุกต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ
ทางการจัดการประยุกต

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการประยุกต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มรพส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ.พบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางเครื่องกล
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.พบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



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

ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

เดิมชื่อสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
       บรรณารักษศาสตร  

4 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

มี 2 แขนงวิชา คือ 
1. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
2. การสื่อสารการแสดง 

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคณิตศาสตร

หลักสูตร 5 ป 
เดิมชื่อสาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.พบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



53. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต



53. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางคณิตศาสตร
ทางคณิตศาสตรประยุกต

เดิมชื่อสาขาวิชาคณิตศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



54. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



54. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรม. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรม. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



55. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



55. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

มรย. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางภาษามลายู

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอาหรับ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการเงินการธนาคาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางสัตวศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

มรย. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



56. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด



56. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.รอ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.รอ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



57. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร



57. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด 2  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย

มรร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

มรร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



58. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



58. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรรพ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อสาขาวิชานิเทศศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา
ทางชีววิทยา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีววิทยา

เดิมชื่อสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรรพ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



59. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง



59. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.ลป. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษา
     และการแนะแนว

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษา
     และการแนะแนว

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางอุตสาหกรรมศิลป

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาไทย

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มร.ลป. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



60. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมการผลิต

เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

มรล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



61. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ



61. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

มี 2 กลุมแขนงวิชา คือ 
1. เทคโนโลยีการผลิตพืช 
2. สัตวศาสตร 

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ

หลักสูตรสองภาษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มรว. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



62. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



62. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  4  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มรภ.ศก. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการพัฒนาสังคม
ทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร เดิมชื่อสาขาวิชานิติศาสตร 

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

คณะครุศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.ศก. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
               คณะวิทยาการจัดการ

มรสน. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิจัยหลักสูตรและการสอน

เดิมชื่อสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ทางบริหารธุรกิจการเกษตร

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

เดิมชื่อสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรสน. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร
ทางรัฐศาสตร

เดิมชื่อสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการทองเท่ียว

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 4 แขนงวิชา คือ
1. การจัดการทั่วไป 
2. การตลาด 
3. การเงินและการธนาคาร 
4. การจัดการโลจิสติกส

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการบริหารการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรสน. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สข. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการศึกษาพิเศษ
ทางภาษาไทย
ทางการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเท่ียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทองเท่ียว

เดิมชื่อสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มรภ.สข. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  8  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน   วิทยาลัยสหเวชศาสตร

มรภ.สส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การสอบเทียบเครื่องมือวัด สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ทางการสอบเทียบเครื่องมือวัด

เดิมชื่อสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ทางสถาปตยกรรม

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการจัดการสังคมและวัฒนธรรม

เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม 
     และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
มี 2 แขนงวิชา คือ
1. การจัดการพัฒนาสังคม
2. การจัดการทางวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.สส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ

เดิมชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางนิติวิทยาศาสตร

2 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางวิทยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการออกแบบการเรียนการสอน

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ทางการบริหาร
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ทางนโยบายสาธารณะ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน สาขาวิชานิติศาสตร
ทางกฎหมายมหาชน

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรภ.สส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการบริหารการศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทุนมนุษยและองคการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการทุนมนุษยและองคการ

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการซัพพลายเชนสากล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการซัพพลายเชนสากล

หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

มรภ.สส. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางสาธารณสุขศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
ทางการแพทยแผนไทยประยุกต

วิทยาลัยสหเวชศาสตร

มรภ.สส. 5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางนิเทศศาสตร

มี 2 แขนงวิชา คือ  
1.การสื่อสารมวลชน  
2.การประชาสัมพันธ  
 

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจเกษตร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มรส. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



67. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร



67. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ  คือ  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
               คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม.รภ.สร. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเกษตรศาสตร

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสารสนเทศ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีไฟฟา

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบ
ทางออกแบบผลิตภัณฑ
ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ม.รภ.สร. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



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

ทางเครื่องกล
เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมกอสราง  สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางอุตสาหกรรมกอสราง

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ม.รภ.สร. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางการสื่อสารมวลชน

เดิมชื่อสาขาวิชานิเทศศาสตร

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางเคมี

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางชีววิทยา

หลักสูตร 5 ป

3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคหกรรมศาสตร

หลักสูตร 5 ป

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ม.รภ.สร. 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



68. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง



68. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย

มรมจ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางคอมพิวเตอรศึกษา

หลักสูตร 5 ป

1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มวยไทยศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา
ทางมวยไทยศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตร 5 ป
เดิมชื่อสาขาวิชามวยไทยศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย

มรมจ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



69. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



69. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะวิทยาการจัดการ

มร.อด. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การประกอบการเพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางการประกอบการเพื่อสังคม

คณะวิทยาการจัดการ

มร.อด. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ



70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  2  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ

มรอ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ทางการออกแบบนิเทศศิลป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางการจัดการวัฒนธรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

มรอ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



71. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



71. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  5  คณะ  คือ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะนิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร  
               คณะวิทยาศาสตร

มรภ.อบ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)
ทางเทคโนโลยีโยธา

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสราง

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

เดิมชื่อสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต อาชญาวิทยาและการบริหาร
งานยุติธรรม

สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
ทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
ทางดนตรี
ทางดุริยางคศิลป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการทองเท่ียว
และการบริการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการทองเท่ียวและการบริการ

เดิมชื่อสาขาวิชาการทองเที่ยว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะนิติศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มรภ.อบ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

เดิมชื่อสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางฟสิกส

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร

มรภ.อบ. 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



72. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ



72. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  แพทยศาสตรและสาธารณสุข

รจภ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
ทางชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

หลักสูตรนานาชาติ
แพทยศาสตรและสาธารณสุข

รจภ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



73. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง



73. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

                              มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

สจล. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางครุศาสตรอุตสาหกรรม

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางครุศาสตรอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมวัสดุ
ทางวิศวกรรมวัสดุนาโน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

สจล. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



74. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป



74. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  คณะศิลปศึกษา

สบศ. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป
ทางนาฏศิลปไทย
ทางนาฏศิลปไทยศึกษา

หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปสากลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางนาฏศิลป
ทางนาฏศิลปสากล
ทางนาฏศิลปสากลศึกษา

หลักสูตร 5 ป

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีไทย
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หลักสูตร 5 ป

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางดนตรี
ทางดนตรีสากล
ทางดุริยางคศิลป
ทางดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

หลักสูตร 5 ป

คณะศิลปศึกษา

สบศ. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



75. แพทยสภา



75. แพทยสภา
                              มีคณะวิชาทั้งหมด  1  คณะ  คือ  ไมระบุคณะ

พส. 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา สาขาวิชาแพทยศาสตร
ทางโลหิตพยาธิวิทยา

แพทยสภา

พส. 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 9  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561


