
                   มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร (ปจจุบันคือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
และคณะวิทยาศาสตร)  คณะพลังงานและวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มีดังนี้

                   1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ   หรือหลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจาก
                        มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2   ขั้น  5,740  บาท

                   2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                   3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  บาท

                   4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                   5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

17.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรเทคโนโลยี การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา,
โสตทัศนศึกษา, ครุศาสตรเทคโนโลยี

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ การพิมพ, เทคโนโลยีการพิมพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-
มัลติมีเดีย

คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี) 
ปจจุบันอยูในคณะศิลปศาสตร

9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

ครุศาสตรเทคโนโลยี ครุศาสตรเทคโนโลยี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรเทคโนโลยี ครุศาสตรเทคโนโลยี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)
7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรม-

อุตสาหการ)
9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
14 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาศาสตรประยุกต
ปจจุบันอยูในคณะศิลปศาสตร

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีอุณหภาพ (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุ, วัสดุศาสตร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน ฟสิกส, เทคโนโลยีพลังงาน
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ เทคโนโลยีอุณหภาพ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอม
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีวัสดุ,

วัสดุศาสตร
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุณหภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีอุณหภาพ
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

คณะพลังงานและวัสดุ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
17 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคนิคเคมี ชางเทคนิคเคมี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, สิ่งแวดลอม,

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา, 

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและควบคุม
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเทคนิคธรณี (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี)
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล (เดิมชื่อสาขาวิชาเครื่องกล)
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ,

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมระบบการผลิต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง
26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมซอฟแวร คอมพิวเตอร, วิศวกรรมซอฟแวร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเกษตร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี ชีวเคมี, เทคโนโลยีชีวเคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
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