
                3.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,700  บาท

                4.  ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  และได้รับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม

                      จากแพทยสภา ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 10,190  บาท

                5.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 13 ,110 บาท

                2.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 8,700  บาท

7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                     มีส านกัวชิาทัง้หมด  5  ส านกัวชิาและ 1 สถาบนัสมทบ  คอื  ส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  ส านกัวชิาเทคโนโลยีสงัคม  

                ส านกัวชิาแพทยศาสตร์   ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์   ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  และสถาบนัสมทบสถาบนัการบินพลเรือน

                                     การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  มีดงันี ้

                1.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท

มทส.  1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ทางการเกษตร   ทางพืชศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล 

ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ทางการอาหาร    ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางเทคโนโลยีการอาหาร   

ทางเทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ทางพืชศาสตร์    ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางสตัวบาล    ทางสตัวศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หลกัสตูรนานาชาติ

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มทส.  2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางการอาหาร   ทางเทคโนโลยีการอาหาร 

ทางเทคโนโลยีอาหาร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทางพืชศาสตร์    ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร    ทางการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

มทส.  3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต นิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

3 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบณัฑิต สารสนเทศศกึษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางสารนิเทศศาสตร์   ทางสารสนเทศศกึษา

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการและประเมินโครงการ

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษศกึษา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา    ทางภาษาองักฤษ 

ทางภาษาองักฤษศกึษา

ฉบบัภาษาองักฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษา    ทางภาษาองักฤษ 

ทางภาษาองักฤษศกึษา

8 ปริญญาศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิต ภาษาองักฤษศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางภาษาองักฤษ 

ทางภาษาองักฤษศกึษา

ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มทส.  4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ทางการพยาบาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามยัสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม    ทางอนามยัสิ่งแวดล้อม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและความปลอดภยั สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

ทางอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

5 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การรับรู้ระยะไกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการรับรู้ระยะไกล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มทส.  5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา    ทางเคมี    ทางชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม ทางชีววิทยา 

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีเลเซอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเทคโนโลยีเลเซอร์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต การรับรู้ระยะไกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางการรับรู้ระยะไกล

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

มทส.  6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา ทางจลุชีววิทยา

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางเคมี   ทางชีวเคมี

16 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ-

ทรัพยกรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางชีววิทยา 

ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีเลเซอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ทางเทคโนโลยีเลเซอร์
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

มทส.  7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีธรณี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา  

ทางวิศวกรรมเกษตร3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมขนสง่

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี  
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเซรามิก

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มทส.  8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

เดิมช่ือปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีธรณี

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีธรณี

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี  

มทส.  9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเซรามิก
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีธรณี

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีธรณี

ฉบบัภาษาองักฤษ

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเคมี   ทางวิศวกรรมเคมี

มทส.  10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเซรามิก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเซรามิก

29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการการขนสง่สินค้าทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ทางการจดัการการขนสง่สินค้าทางอากาศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

2 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

การจดัการจราจรทางอากาศ

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

3 เทคโนโลยีการบินบณัฑิต การจดัการท่าอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

การจดัการท่าอากาศยาน

หลกัสตูร 4 ปี และหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

สถาบนัสมทบสถาบนัการบนิพลเรือน

มทส.  11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เปลี่ยนช่ือเป็นวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมฟอลิเมอร์

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีขนสง่

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ส านักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ส านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

มทส.  12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

มทส.  13


