7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีสานักวิชาทั ้งหมด 5 สานักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ คือ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
สานักวิชาแพทยศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรือน
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีดงั นี ้
1. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,190 บาท
5. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13 ,110 บาท

มทส. 1

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มทส. 2

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร

หมายเหตุ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

มทส. 3

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

1
2

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต
ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

นิเทศศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

3

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและประเมินโครงการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและประเมินโครงการ

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

6

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

7

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

8

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต

ภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาอังกฤษศึกษา
มทส. 4

หมายเหตุ

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาแพทยศาสตร์

1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ทางการพยาบาล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การรับรู้ระยะไกล

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
มทส. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีวเคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์

8

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

9

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์

11

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

การรับรู้ระยะไกล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางการรับรู้ระยะไกล

12

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์
มทส. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

13

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี

14

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

จุลชีววิทยา

สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา

15

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีวเคมี

16

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม

17

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีเลเซอร์

18

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางชีวเคมี
สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยกรธรรมชาติ
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางชีววิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
ทางชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางเทคโนโลยีเลเซอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

มทส. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมขนส่ง

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
ทางวิศชวกรรมเกษตร
สาขาวิ
าวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

มทส. 8

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

มทส. 9

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีธรณี

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีธรณี

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเคมี

ผลการรับรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีธรณี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี

มทส. 10

ฉบับภาษาอังกฤษ

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรับรอง

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเซรามิก

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมโยธา

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางสิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเซรามิก

สถาบันสมทบสถาบันการบินพลเรื อน
1

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทางการจัดการการขนส่งสินค้ าทางอากาศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

2

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการจราจรทางอากาศ

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

3

เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

การจัดการท่าอากาศยาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจัดการจราจรทางอากาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
การจัดการท่าอากาศยาน
มทส. 11

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรับรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีทรั พยากร

1

ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโลหการ

สานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการขนส่ง

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีขนส่ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการพิมพ์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

มทส. 12

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่อเป็ นวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมฟอลิเมอร์

ลาดับที่ ชื่อปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก
วิศวกรรมอุตสาหการ

ผลการรับรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

มทส. 13

หมายเหตุ

