
โควตาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลามหาบัณฑิต พ.ศ. 2564 กลุมสนับสนุนหลักสูตร หลักสูตรละ 1  โควตา 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ ภาควิชา 

1 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

2 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลติ 

3 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

4 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเคมี 

5 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

6 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

7 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

8 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 

9 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา 

10 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมและการบริหารการกอสราง 

11 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการเช่ือม 

12 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโลหการ 

13 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอาหาร 

14 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลติ 

15 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสตูรนานาชาติ) 

16 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วท.ม./วศ.ม. สาขาวิศวกรรมชีวภาพ 

17 วิศวกรรมศาสตร หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมยานยนต (หลักสตูรนานาชาติ) 

18 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาคณติศาสตรประยุกต 

19 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาการสอนคณติศาสตร 

20 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาเคมศีึกษา 

21 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาเคม ี

22 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน 

23 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

24 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาฟสิกส 

25 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาฟสิกสศึกษา 

26 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาจุลชีววิทยาประยุกต 

/26 วิทยาศาสตร... 
 



ลําดับ
ท่ี 

คณะ ภาควิชา 

27 วิทยาศาสตร หลักสตูร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

28 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

29 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

30 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยกีารเรยีนรูและสื่อสารมวลชน 

31 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

32 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา 

33 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

34 ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี หลักสตูร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภณัฑ 

35 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูร วท.ม. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

36 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูร วท.ม. สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล 

37 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูร วท.ม. สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรเพ่ือวิทยาการขอมลู 

38 เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูร วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

39 สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ หลักสตูร สถ.ม. สาขาการออกแบบและวางแผน (หลักสตูรนานาชาติ) 

40 สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ หลักสตูร วท.ม./ศล.ม. สาขาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) 

41 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 

42 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

  43 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 

44 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี หลักสตูร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสตูรนานาชาติ)  

45 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี หลักสตูร วท.ม./วศ.ม./ศศ.ม. สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ 

46 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี หลักสตูร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีชีวเคม ี

47 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี หลักสตูร วท.ม. สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

48 ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี
หลักสตูร วท.ม. สาขาวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียว) (หลักสตูรนานาชาติ) 

49 ศิลปศาสตร 
หลักสตูร ศศ.ม. สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

/50.ศิลปศาสตร… 

 



 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ ภาควิชา 

50 ศิลปศาสตร 
หลักสตูร ศศ.ม. สาขาภาษาศาสตรประยุกตดานการสอนภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

51 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสตูร บธ.ม. สาขาการจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม 

52 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสตูร วท.ม. สาขาการจดัการ  

53 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสตูร วท.ม. สาขาการจดัการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

54 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม หลักสตูร บธ.ม. สาขาการจัดการ  

55 สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม หลักสตูร วศ.ม. สาขาวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมตั ิ

56 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงงาน (หลักสูตร

นานาชาติ) 

57 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (หลักสตูร

นานาชาติ) 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ ภาควิชา 

1 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีวัสด ุ

2 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม./วท.ม. สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ 

3 พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ หลักสตูร วศ.ม. สาขาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 

 

หลักสูตรท่ีไมเปดรับสมัครในภาคการศึกษาท่ี 1/2564


