25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาทั ้งหมด 7 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มีดงั นี ้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 5,760 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,100 บาท
3. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง/
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
4. ปริ ญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
5. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
6. ปริ ญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (5 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 10,660 บาท
7. ปริ ญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

สจล. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
ผลการรั บรอง
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม

1

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม

2

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช

3

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

4

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

5

6

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
ทางเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

สจล. 2

พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขาวิชา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

7

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

8

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

9

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

10

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

11

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม

12

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางครุศาสตร์สาขาศิลปการช่าง
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางมัณฑนศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน

สจล. 3

หมายเหตุ
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

13

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมภายใน

14

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

15

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางการศึกษา ทางมัณฑนศิลป์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

สจล. 4

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

พ.ศ.2525

พ.ศ.2525
พ.ศ.2525

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
21

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

22

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

23

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

24
25

26
27

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาบัณฑิต

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

ภาษาญี่ปนุ่

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาญี่ปนุ่
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การศึกษาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
สถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการบริหารสาขาวิชาศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เทคนิคศึกษา
ทางการศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

สจล. 5

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

28

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ทางผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

29

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร์

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตร์เกษตร

33

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร์ ประยุกต์-ภาษาอังกฤษ
เพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา
ทางหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการเกษตร
ทางครุศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ
ทางภาษาศาสตร์ ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพือ่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

30

หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา

สจล. 6

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

35

ปริญญาครุศาสตร์อตุ สาหกรรมดุษฎีบณ
ั ฑิต

การบริหารอาชีวศึกษา

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการอุตสาหกรรม
ทางวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษา ทางการบริหารการศึกษา
การบริหารอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างเกษตร

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลการเกษตร ทางช่างเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
ทางช่างกลการเกษตร

พ.ศ.2523

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรกรรม

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

ช่างเกษตร

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

ไม้ ดอกไม้ ประดับ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางไม้ ดอกไม้ ประดับ

พ.ศ.2523

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

เกษตรกรรม

พ.ศ.2523

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางเทคโนโลยีการจัดการ

6

สจล. 7

พ.ศ.2523
พ.ศ.2523

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการหมัก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีการหมัก ทางชีววิทยา

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางบริหารธุรกิจเกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่
สจล. 8

หมายเหตุ

พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)
พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชไร่

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

16

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การประมง

17

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร์

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

การจัดการสิ่งแวดล้ อมพืชสวน

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตร์ การประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร ทางการอาหาร
ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์ ทางสัตวบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมพืชสวน

สจล. 9

หมายเหตุ
เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาพืชสวน

พ.ศ.2524

เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ ) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )

ปฐพีวิทยา

พืชสวน

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์ )
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

28
29

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่ระบุสาขาวิชา
กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้ อม

30

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

24
25
26

พืชไร่

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางโรคพืช
ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาหาร
ทางการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยาและสิ่งแวดล้ อม
ทางกีฎวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
สจล. 10

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

31

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

32

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร

33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชไร่

34

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

พืชสวน

35

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

36

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร์

37

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางปฐพีวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชไร่
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางพืชสวน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางโรคพืช
ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สจล. 11

หมายเหตุ

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์

ผลการรั บรอง

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรม

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีอตุ สาหกรรมเครื่ องมือวิเคราะห์

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีอตุ สาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปิ โตรเคมี

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมี

สจล. 12

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

10

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

15

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ ประยุกต์

16

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

17

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์

สาขาวิชาคณิตศาตสร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์

หมายเหตุ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ประยุกต์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

สจล. 13

หลักสูตรนานาชาติ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

18

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีสิ่งแวดล้ อม

19

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

20

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

21

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปิ โตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์ บอน

22

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มาตรวิทยา

23

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

24

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

25

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถิติประยุกต์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางสิ่งแวดล้ อม
ทางเคมีสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางเคมี ทางปิ โตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์ บอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางมาตรวิทยา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี-สารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์

สจล. 14

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

26

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์

27

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางฟิ สิกส์ ทางฟิ สิกส์ประยุกต์

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

วิศวกรรมเครื่ องกล

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

4

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม

5

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

สาขาวิชาเครื่ องกล
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเครื่ องกล
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคนิคอุตสาหกรรม
ทางเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม
สจล. 15

รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พ.ศ.2520

(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี )
รับจากผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้ อง

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

6

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรทัศน์

7

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

8

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

โทรคมนาคม

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการก่อสร้ าง

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีโทรทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร

สจล. 16

หมายเหตุ

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาเครื่ องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตรเครื่ องจักรกลเกษตร

14

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมอาหาร

15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

17

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

19

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 17

หมายเหตุ

หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

21

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

23

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ

24

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอาหาร

25

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

26

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

27

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

อิเล็กทรอนิกส์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิศวกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สจล. 18

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร

31

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเคมี

33

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

34

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

35

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมปิ โตรเคมี

36

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมปิ โตรเคมี ทางเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 19

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

37

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

38

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

39

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ

40

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมเครื่ องกล

42

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

43

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิศวกรรมระบบควบคุม

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาศิลปหัตกรรม
ทางศิลปอุตสาหกรรม

สจล. 20

หมายเหตุ

พ.ศ.2525 ในชื่อปริญญาไม่ระบุชื่อสาขา
แต่สาขาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

สถาปั ตยกรรม

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง

สถาปั ตยกรรมภายใน

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

การบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้ าง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการก่อสร้ าง

6

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

นิเทศศิลป์

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การถ่ายภาพ

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ์

ผลการรั บรอง
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางสถาปั ตยกรรม
สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ทางมัณฑนศิลป์ ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางเทคโนโลยีการก่อสร้ าง
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยุกต์ ทางนิเทศศิลป์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางการถ่ายภาพ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางจิตรกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์

สจล. 21

หมายเหตุ

พ.ศ.2524
พ.ศ.2523 เฉพาะผู้กาลังศึกษาในปี 2523
รวม 3 รุ่น
พ.ศ.2526

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

หมายเหตุ

11

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตร์ และวีดีโอ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ทางศิลปกรรม ทางภาพยนตร์และวีดีโอ

12
13

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมภายใน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

14

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางมัณฑนศิลป์ ทางสถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปอุตสาหกรรม

15

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

16

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบเครื่ องเรือน

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

17

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางออกแบบเครื่ องเรือน
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม สาขาวิชาผังเมือง
ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม

18

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สถาปั ตยกรรมเขตร้ อน

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

19

สถาปั ตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน ทางมัณฑนศิลป์
สจล. 22

หลักสูตร 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 5 ปี

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
20

21
22
23

สาขาวิชา / วิชาเอก

ผลการรั บรอง

สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม
ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมเขตร้ อน
ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปั ตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ทางสถาปั ตยกรรมภายใน ทางมัณฑนศิลป์
ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม สาขาวิชาผังเมือง
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้ อม

หมายเหตุ

ปริญญาสถาปั ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตรนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การอาหาร

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขาภิบาลอาหาร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
ทางโภชนวิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางสุขาภิบาลอาหาร ทางโภชนวิทยา
สจล. 23

หลักสูตรนานาชาติ

