
 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ

ทางเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                            มีทั้งหมด 3 คณะ  คือ คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

สํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเคมีการเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีระบบเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีระบบเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาหาร โภชนาการ  และการกําหนดอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางอาหาร

ทางอาหาร โภชนาการ  และการกําหนดอาหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

                            มีทั้งหมด 13 คณะ  คือ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

              คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเกษตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการผลิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการผลิต

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการประมง

ทางวิทยาศาสตรการประมง

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางประมง

ทางวิทยาศาสตรการประมง

คณะบริหารธุรกิจ

คณะประมง

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วนวัฒนวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวนศาสตร

ทางวนวัฒนวิทยา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชีบริหาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

ทางการบัญชีบริหาร

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวางประเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีบูรณาการ

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวนศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พันธุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

ทางพันธุศาสตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี

ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศศาสตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอาหาร

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางรัฐประศาสนศาสตร

ทางการบริหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการเมืองและการปกครอง

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางสถาปตยกรรม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสังคมศาสตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางรัฐศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสังคมวิทยา

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ําตาล สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเทคโนโลยีของน้ําตาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

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



 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาตร

ทางการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางโรคพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                            มีทั้งหมด 22 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเศรษฐศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะการสื่อสารมวลชน คณะทันตแพทยศาสตร

              คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

              คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

              วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด

ทางกายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรรังสีการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางวิทยาศาสตรรังสีการแพทย

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

2 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางกายวิภาคศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางพิษวิทยา

คณะเทคนิคการแพทย

คณะเศรษฐศาสตร

คณะแพทยศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสการแพทย

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีวเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารบูรณาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางการสื่อสารบูรณาการ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางการสื่อสารศึกษา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

ทางทันตแพทยศาสตร

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะทันตแพทยศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟน สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ทางทันตกรรมจัดฟน

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชานิติศาสตร

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจบริการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางพยาบาลศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

ทางพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บานและชุมชน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางบานและชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี

ทางประวัติศาสตร

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การระหวางประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการระหวางประเทศ

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร

ทางการเมืองและการปกครอง

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การถายภาพสรางสรรค สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะการถายภาพ

ทางการถายภาพสรางสรรค

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

คณะวิจิตรศิลป

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางมัณฑนศิลป

ทางการออกแบบ

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปกรรม

ทางวิจิตรศิลป

ทางศิลปะไทย

4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม

ทางการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

5 ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางทัศนศิลป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการขอมูล

คณะวิทยาศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี 

ทางเคมีอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

ทางการสอนคณิตศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางการสอนฟสิกส

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

ทางคณิตศาสตรประยุกต

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา 

ทางจุลชีววิทยาประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางธรณีฟสิกสประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสประยุกต

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวัสดุศาสตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

หลักสูตรนานาชาติ

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

22 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรนานาชาติ

23 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางจุลชีววิทยา

ทางจุลชีววิทยาประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางธรณีวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

หลักสูตรนานาชาติ

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวัสดุศาสตร

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวัสดุศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

30 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

31 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

ทางสถิติประยุกต

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเหมืองแร

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขาย

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการขอมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการขอมูล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแรและทรัพยากรธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเหมืองแรและทรัพยากรธรณี

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเคมี

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางชีววิทยา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางประถมศึกษา

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางพลศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางภาษาอังกฤษ

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางสังคมศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษา

ทางอุตสาหกรรมศึกษา

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประเมินผลและวิจัยการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางประเมินผลและวิจัยการศึกษา

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางการศึกษา

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร

ทางสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสังคมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางอุตสาหกรรมเกษตร

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการจัดการการทองเที่ยว

ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก

การจัดการการทองเที่ยว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการพาณิชยนาวีและการคาระหวางประเทศ

ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก

การจัดการพาณิชยนาวีและการคา

ระหวางประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก

การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี

ทางเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาเอก

สื่อศิลปะ การออกแบบและ

เทคโนโลยี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

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



 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ดิจิทัลเกม สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางดิจิทัลเกม

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมบริการดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางนวัตกรรมบริการดิจิทัล

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

                           มีทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

              บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

ทางจุลชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสประยุกต

หลักสูตรสองภาษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

คณะวิทยาศาสตร

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมีอุตสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสศึกษา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางวิทยาศาสตรทั่วไป

ทางวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

3 ปริญญาวิศกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางวิศวกรรมยานยนต

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ

ทางวัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอัตโนมัติ

หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมยานยนต

หลักสูตรนานาชาติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมชีวภาพ

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตรประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

และนานาชาติ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ทางสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตรประยุกต

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการ

เชิงนวัตกรรม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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



 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

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



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ชางทองหลวง สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางชางทองหลวง

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

                        มีทั้งหมด 16 คณะ  คือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม              

       คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรประยุกต                          

       คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรประยุกต คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

       วิทยาลัยนานาชาติ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มจพ.  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศาสตร

ทางวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตร

นานาชาติ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางการบริหารเครือขายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 

ทางสารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล

หลักสูตร

นานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจพ.  2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางสารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล

หลักสูตร

นานาชาติ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มจพ.  3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา

7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอรศึกษา

มจพ.  4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางไฟฟา

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมไฟฟาศึกษา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอรศึกษา

14 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

มจพ.  5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบัญชี

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

6 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการทองเที่ยวและโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการเกษตร

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคอมพิวเตอร

ทางคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

ทางคณิตศาสตรประยุกต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสวิศวกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสวิศวกรรม

หลักสูตร

สองภาษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร 

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

มจพ.  9 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมชีวการแพทย

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติธุรกิจและการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติธุรกิจและการประกันภัย

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

ทางสถิติประยุกต

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคอมพิวเตอร

ทางคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

ทางคณิตศาสตรประยุกต

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสประยุกต
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

ทางสถิติประยุกต

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางอุปกรณการแพทย

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

26 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ

27 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

ทางคณิตศาสตรประยุกต

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

28 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

29 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติประยุกต สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางสถิติ

ทางสถิติประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเคมี

หลักสูตร

นานาชาติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเคมี

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร

นานาชาติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

หลักสูตร

นานาชาติ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมการผลิต
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนถายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมขนถายวัสดุ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวัสดุศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

หลักสูตร

นานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศกวรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางการบริหารงานกอสราง
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี

ทางวิศวกรรมเคมี

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี

ทางวิศวกรรมเคมี
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ทางเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบ

ทางศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส

คณะศิลปศาสตรประยุกต

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบ

ทางออกแบบภายใน

6 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางนวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร 

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร 

ทางวิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สาขาวิชา (ไมระบุสาขาวิชา)

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาประยุกต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาประยุกต

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



 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส

หลักสูตร

นานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

มจพ.  22 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผาเเละแพตเทิรน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีเสื้อผาเเละแพตเทิรน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบแฟชั่น

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

               มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

มทร.กรุงเทพ  1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว  ลงวันที่  กรกฎาคม 2565    



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประเมินราคาทรัพยสิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการประเมินราคาทรัพยสิน

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการสื่อสารธุรกิจระหวางประเทศ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางอาหาร

ทางเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

คณะวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยี

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



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ

ทางเทคโนโลยีการพิมพ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพและความงาม

7 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบผลิตภัณฑ

ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเคมี

ทางวิศวกรรมเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการผลิตความแมนยําสูง

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมสํารวจ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอัตโนมัติและหุนยนต

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

คณะศิลปศาสตร

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



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเทคโนโลยีสิ่งทอ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางนวัตกรรมสิ่งทอ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางนวัตกรรมสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ

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



 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

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



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเกษตรกลวิธาน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                  มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีการบิน

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

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



 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

ทางการทองเที่ยวและการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการ

คณะศิลปศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางประมง

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              มีทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสัตวศาสตร

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปประดิษฐในงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางศิลปประดิษฐในงานคหกรรมศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีการผลิต

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอรศึกษา

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต อาชีวศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางอาชีวศึกษา

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ

10 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

11 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

ทางชีววิทยาประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบราง

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอากาศยาน

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางคีตศิลปไทย

ทางดนตรีไทย

ทางดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

2 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางดนตรีตะวันตก

ทางดนตรีสากล

ทางดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทยศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางนาฏศิลปไทยศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

ทางนาฏศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร

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



 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรมภายใน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

3 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย

4 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

            มีทั้งหมด 8 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางคหกรรมศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางการศึกษา

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเครื่องกล

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวอุตสาหการ

ทางอุตสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางการวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางวัสดุศาสตร

ทางวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการขอมูล

ทางวิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบบรรจุภัณฑ

ทางการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

2 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

             มีทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

ทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสากล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาจีน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาญี่ปุน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานกอสราง สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการงานกอสราง

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการทรัพยากรอาคาร

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบสื่อดิจิทัล

5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรมภายใน

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบผลิตภัณฑ

ทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

5 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางนวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการทองเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

ทางนวัตกรรมการทองเที่ยวและมัคคุเทศก

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต เครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต เซรามิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเซรามิกส

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางจิตรกรรม

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางจิตรกรรมไทย

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางประติมากรรม

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรมไทย สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางประติมากรรมไทย

วิทยาลัยเพาะชาง

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะการถายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะการถายภาพ

8 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะภาพพิมพ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางศิลปะภาพพิมพ

9 ปริญญาศิลปบัณฑิต หัตถศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางหัตถศิลป

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบนิเทศศิลป

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ

ทางออกแบบผลิตภัณฑ

12 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางมัณฑนศิลป

ทางศิลปกรรม

ทางออกแบบภายใน

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางออกแบบศิลปหัตถกรรม

1 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร

ทางรัฐประศาสนศาสตร

ทางนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ

2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

3 ปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางนวัตกรรมการจัดการ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร

ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

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



 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรค

สากล

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเปนผูประกอบการอุตสาหกรรมสรางสรรคสากล

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต นวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจ

การประกอบอาหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางนวัตกรรมการเปนผูประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการ

หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยผูประกอบการสรางสรรคนานาชาติรัตนโกสินทร

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



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

ทางการทองเที่ยวและการบริการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางบริหารธุรกิจ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

            มีทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

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



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเกษตรศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเครื่องจักรกลเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

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



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเหมืองแร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมแมพิมพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม

อัตโนมัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ

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



 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรมภายใน

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                  มีทั้งหมด 12 คณะ  คือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว วิทยาลัยรัตภูมิ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการการตลาด

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมทางการคา

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

1 ปริญญาการแพทยแผนไทยบัณฑิต การแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

ทางการแพทยแผนไทย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการประมง

ทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการประมง

ทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกอสราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมกอสราง

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางธุรกิจคหกรรมศาสตร

2 ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ทางอาหารและโภชนาการ

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

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



 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

1 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยรัตภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

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



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                   มีทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

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



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางสัตวศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเทคโนโลยีเครื่องกล

2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางเทคโนโลยีไฟฟา

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ทางเทคโนโลยีอุตสาหการ

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

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



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการคา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการนวัตกรรมการคา

3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

ทางจุลชีววิทยา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการการจัดการขอมูล สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางวิทยาการการจัดการขอมูล

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

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



 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการโรงแรม

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาอังกฤษ

ทางภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

คณะศิลปศาสตร

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



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทางสิ่งแวดลอม

ทางเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

              มีทั้งหมด 9 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร           

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

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



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การบริบาลผูสูงอายุ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางการบริบาลผูสูงอายุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจัดการธุรกิจการบิน

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร

ทางเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

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



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

ทางการทองเที่ยว

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโลจิสติกส

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

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



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบราง

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมวัสดุ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ทางการออกแบบ

ทางการออกแบบนิเทศศิลป

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรม

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

ทางสถาปตยกรรมภายใน

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

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



 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางเคมี

ทางเคมีประยุกต

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน

2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ

3 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการจัดการจราจรทางอากาศ

4 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการทาอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ทางการจัดการทาอากาศยาน

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         มีทั้งหมด 8 คณะ คือ สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร      

สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ทางการจัดการการบิน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีอาหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

ทางสัตวบาล

ทางสัตวศาสตร

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางการอาหาร

ทางวิทยาศาสตรการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว

หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร

ทางพืชศาสตร

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาการจัดการบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตรปริวรรต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางเวชศาสตรปริวรรต

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

ทางคณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางชีววิทยา

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ทางพลศึกษา

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาแพทยศาสตร

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางชีวเวชศาสตร

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสประยุกต

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

ทางชีวเวชศาสตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

ทางฟสิกส

ทางฟสิกสประยุกต

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางเมคคาทรอนิกส

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องมือ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเซรามิก

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกล

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร

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



 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโลหการ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการผลิต

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางคอมพิวเตอร

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมปโตรเคมีและพอลิเมอร

หลักสูตรนานาชาติ

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมปโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพรีซิชั่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมพรีซิชั่น

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
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15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมไฟฟา

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
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15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโฟตอนนิกส

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางสิ่งแวดลอม

ทางอนามัยสิ่งแวดลอม

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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