
                         มีคณะวิชาทั้งหมด  13  คณะ  คือ  คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (เดิมชื่อคณะประกันภัย)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะนิติศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ    คณะปรัชญาและศาสนศึกษา    คณะพยาบาลศาสตร (เดิมชื่อคณะพยาบาลศาสตรคามิลเลียน)    คณะนิเทศศาสตร  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะศิลปศาสตร    คณะศึกษาศาสตร    คณะสถาปตยกรรมศาสตร    และบัณฑิตวิทยาลัย      

                         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มีดังนี้

                         1.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /   

                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                         2.   ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,040  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

20.  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (เดิมชื่อ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันชีวิต บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันชีวิต

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันชีวิต บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันชีวิต

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันภัยทั่วไป บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยทั่วไป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันภัยทั่วไป บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยทั่วไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันภัยธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันภัยธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การประกันวินาศภัย

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)

การประกันวินาศภัย บริหารธุรกิจ, การประกันภัย,
การประกันวินาศภัย

เดิมชื่อสาขาวิชาการประกันภัยธุรกิจ

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ, 
การจัดการอุตสาหกรรม

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การประกันภัยทางทะเลและทางเครื่องบิน บริหารธุรกิจ, การประกันภัย, 
การประกันภัยทางทะเลและทางเครื่องบิน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (เดิมชื่อ คณะประกันภัย)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณิตศาสตรประกันภัย บริหารธุรกิจ, การประกันภัย, 

คณิตศาสตรประกันภัย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
เทคโนโลยีการอาหาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, 
อุตสาหกรรมเกษตร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, การโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, นิเทศศิลป รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 คณะนิติศาสตร

คณะนิเทศศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, พณิชยการ

2 อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พณิชยการ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโฆษณา บริหารธุรกิจ, การจัดการโฆษณา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทั่วไป บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การบริหารทั่วไป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี

12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสนเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการโทรคมนาคม วิทยาการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาจีน, 
ภาษาจีนธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุนธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาญี่ปุน,

ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนไป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป 
เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต  ไมระบุสาขาวิชา

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล เดิมชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา  มนุษยศาสตร, ปรัชญา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนศึกษา การศาสนา, ศาสนศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป

คณะปรัชญาและศาสนศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร  (เดิมชื่อ คณะพยาบาลศาสตรคามิลเลี่ยน)

 มอช. - 6 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครุศึกษา การศึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร,
สถาปตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการองคการ การบริหาร, การจัดการองคการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนไป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยี การบริหาร, การจัดการเทคโนโลยี รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโทรคมนาคม การจัดการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร

 มอช. - 7 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสนเทศศาสตร รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการโทรคมนาคม วิทยาการโทรคมนาคม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสื่อสารแถบความถี่กวาง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, 
ระบบสื่อสารแถบความถี่กวาง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสกําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

13 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มนุษยศาสตร, ปรัชญา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม การจัดการงานคอมพิวเตอรและวิศวกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

 มอช. - 8 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ  คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะนิเทศศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ   และบัณฑิตวิทยาลัย

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

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

                                       

21.  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

มวอ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมอุตสาหการ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2543 และ 2544

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณาและการประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการลงทุน

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

มวอ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ, 

ธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ, การบริหาร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2544

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2543 และ 2544

บัณฑิตวิทยาลัย

มวอ. - 3 - 



                       มีคณะวิชาทั้งหมด   5   คณะ   คือ    คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะนิติศาสตร     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร       
และบัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                      

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มีดังนี้

                       1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                             ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                       2.  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจาก

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                       3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /  

                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

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

22.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  (เดิมชื่อ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย)

 มออ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางโยธา, ชางกอสราง
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา รับรองผูสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

     คณะวิศวกรรมศาสตร  (เดิมชื่อ คณะโปลิเทคนิค  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 มออ. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

12 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี การบัญชี

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

3 อนุปริญญาการบัญชี การบัญชี การบัญชี รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2523

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา  2524 , 2525  และ
ตั้งแตปการศึกษา 2528 เปนตนไป

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะบริหารธุรกิจ

 มออ. - 3 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร, บริหารธุรกิจ,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2536 เปนตนไป

11 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองเฉพาะผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา  2523  -  2525
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2532 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะนิติศาสตร

 มออ. - 4 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2533 เปนตนไป

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย

 มออ. - 5 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะพยาบาลศาสตร

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเซนตหลุยส  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /               

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                     

23. วิทยาลัยเซนตหลุยส  (เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส)

วซล. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  - การพยาบาล หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2531 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะพยาบาลศาสตร

วซล. - 2 -



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก  มีดังนี้

                   1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /    

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                           

24.  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ซ.อ.บ. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การบัญชี

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

ซ.อ.บ. - 2 -



              มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ   คณะบริการธุรกิจ   และคณะอุตสาหกรรมบริการ     

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยดุสิตธานี  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                   

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

25. วิทยาลัยดุสิตธานี

วดธ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการครัวและภัตตาคาร บริหารธุรกิจ, 
การจัดการครัวและภัตตาคาร

หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการทองเที่ยว หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม หลักสูตร 4 ป  และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วดธ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   1   คณะ   คือ    คณะบริหารธุรกิจ

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยตาป  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

26.  วิทยาลัยตาป

วตป. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การตลาด

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

วตป. - 2 - 



                   มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ    คณะนิเทศศาสตร    และคณะบริหารธุรกิจ    

                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยทองสุข  มีดังนี้

                   1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                

                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                      

27.  วิทยาลัยทองสุข

วท. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การโฆษณา

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การประชาสัมพันธ

รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การตลาด

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร

วท. - 2 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,

การบัญชี
หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

วท. - 3 - 



                มีคณะวิชาทั้งหมด   2   คณะ   คือ     คณะบริหารธุรกิจ     และคณะวิศวกรรมศาสตร        

                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  มีดังนี้

                1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                  

                     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                        

                                                                                                                        

28.  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

วทธ. - 1 - 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, 
การบัญชี

หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนไป

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหกรรม รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วทธ. - 2 - 



              มีคณะวิชาทั้งหมด   4   คณะ  คือ     คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะบริหารธุรกิจ     คณะนิติศาสตร     และคณะพยาบาลศาสตร  

              การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี  มีดังนี้

              1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /                    

                   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค / อนุปริญญา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท                                                          

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

                                                                                                                        

29. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี

วทร. - 1 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองเฉพาะผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2538 และ 2539

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การจัดการ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2539
เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

     คณะวิศวกรรมศาสตร

     คณะบริหารธุรกิจ

วทร. - 2 -



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร, 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

4 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี หลักสูตร 4 ป / รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนไป
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป / รับรองผูสําเร็จ
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2537 เปนตนไป

5 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - บริหารธุรกิจ รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  - กฎหมาย รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต การพยาบาล การพยาบาล รับรองผูสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป

     คณะนิติศาสตร

     คณะพยาบาลศาสตร

วทร. - 3 -
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