
                                 2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

                                 3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                                 4.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                                 5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                                 6.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                 มีคณะวชิาทัง้หมด  9  คณะ คอื   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ (ปัจจบุนัคอืคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

     และคณะวทิยาศาสตร์)  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะพลงังานและวสัด ุ คณะวทิยาศาสตร์

    คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะศลิปศาสตร์   และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

                                 ก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  มีดงันี ้

                                 1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ได้รับอตัราเงินเดอืน าม่สงูกวา่  7,100 บาท

มจธ. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

2 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

6 ปริญญาครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มจธ. 2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-

มลัติมีเดีย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์-มลัติมีเดีย

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา  

ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

มจธ. 3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

ทางโสตทศันศกึษา  ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

มจธ. 4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์    ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

มจธ. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางการอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวเคมี 

ทางชีวเคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   

ทางเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

มจธ. 6



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวเคมี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมซอฟแวร์ สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิศวกรรมซอฟแวร์   ทางคอมพิวเตอร์

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจธ. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเทคโนโลยีวสัด ุ   ทางวสัดศุาสตร์

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

4 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะพลังงานและวัสดุ

มจธ. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์    ทางเทคโนโลยีพลงังาน

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีวสัด ุ  ทางวสัดศุาสตร์

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางสิ่งแวดล้อม   ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มจธ. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

17 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

18 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

20 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน

21 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

22 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์    

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

23 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีวสัดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์    ทางเทคโนโลยีวสัดุ

มจธ. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
24 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

25 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต เทคโนโลยีอณุหภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

ทางเทคโนโลยีอณุหภาพ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการทรัพยากรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางสิ่งแวดล้อม   

ทางการจดัการทรัพยากรชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์

มจธ. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีอตุสาหกรรม

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จลุชีววิทยาประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา   ทางจลุชีววิทยาประยกุต์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ช่างเทคนิคเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางช่างเทคนิคเคมี

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางไฟฟ้าก าลงั

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มจธ. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี     ทางเคมี

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองมือ

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองมือและวสัด ุ

ทางวสัดศุาสตร์

เปลี่ยนช่ือสาขาวิชาเป็น

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรร่วมกับสภาอตุสาหกรรม-

แหง่ประเทศไทย

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรนานาชาติ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุและเคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมระบบควบคมุและเคร่ืองมือวดั

เดิมช่ือสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั-

และควบคมุ

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดัและควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดัและควบคมุ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมวสัด ุ   ทางวสัดศุาสตร์

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

มจธ. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางอตุสาหการ

23 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมเทคนิคธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

24 ประกาศนียบตัรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอาหาร

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการขึน้รูปโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ   

ทางเทคโนโลยีการขึน้รูปโลหะ

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยาทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางมาตรวิทยาทางอตุสาหกรรม

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการเช่ือม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการเช่ือม

มจธ. 15



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมขนสง่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมขนสง่

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมความเที่ยงตรง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมความเที่ยงตรง

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    ทางคอมพิวเตอร์

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เดิมช่ือสาขาวิชาเคร่ืองกล

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมทรัพยากรน า้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมทรัพยากรน า้

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

มจธ. 16



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมระบบการผลิต

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโลหการ

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    ทางสิ่งแวดล้อม

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอาหาร    ทางการอาหาร

42 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า    ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

43 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

44 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

มจธ. 17



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
45 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอาหาร     ทางการอาหาร

46 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี

47 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์    ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์

(การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึง่ตนเอง)

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์

1 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางออกแบบนิเทศศิลป์    ทางศิลปะประยกุต์

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

หลกัสตูร 4 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มจธ. 18



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมภายใน    ทางมณัฑนศิลป์

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

มจธ. 19


