
7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                     มีสํานักวิชาทั้งหมด  5  สํานักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ  คือ  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

                                     การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีดังนี้

                2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                สํานักวิชาแพทยศาสตร   สํานักวิชาวิทยาศาสตร   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  และสถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน

                4.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                      จากแพทยสภา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

มทส. - 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร, 
เทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

2 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและประเมินโครงการ การจัดการและประเมินโครงการ

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา มนุษยศาสตร, การศึกษา, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

ฉบับภาษาอังกฤษ

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา มนุษยศาสตร, การศึกษา, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

8 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา มนุษยศาสตร, การศึกษา, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษศึกษา

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, อนามัยสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชา แพทยศาสตร

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สํานักวิชาแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การรับรูระยะไกล การรับรูระยะไกล
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา, ชีววิทยาสิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีเลเซอร เทคโนโลยีเลเซอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

9 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การรับรูระยะไกล การรับรูระยะไกล

10 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

11 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี

12 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, ชีววิทยา, ชีววิทยาสิ่งแวดลอม,
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,

15 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีเลเซอร เทคโนโลยีเลเซอร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,

วิศวกรรมเกษตร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมขนสง,

วิศวกรรมโยธา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,

คอมพิวเตอร
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
วิศวกรรมโทรคมนาคม

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโลหการ

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม,

สิ่งแวดลอม
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี หลักสูตรภาษาอังกฤษ

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเซรามกิ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 
สิ่งแวดลอม

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีธรณี ฉบับภาษาอังกฤษ

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเซรามิก
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมพอลิเมอร

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 
สิ่งแวดลอม

1 เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการทาอากาศยาน การจัดการทาอากาศยาน หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน
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