16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มีคณะวิชาทั้งหมด 6 คณะ คือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.1 ขั้น 4,700 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.2 ขั้น 5,740 บาท
3. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท
4. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท
5. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 7,780 บาท
6. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,610 บาท
7. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 10,600 บาท

สจล. - 1

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
คุณวุฒิทาง
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

1
2

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม

3
4
5
6
7
8

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
สถาปตยกรรมภายใน
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

9

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุน

10

การศึกษาวิทยาศาสตร

11

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา, อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ,
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
อุตสาหกรรมศิลป, ศิลปอุตสาหกรรม
การศึกษา, สถาปตยกรรม
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
การศึกษา, การเกษตร
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
การศึกษา, การเกษตร
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
การศึกษา, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
การศึกษา, อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษา,
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, มนุษยศาสตร,
ภาษาญี่ปุน
การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร

ครุศาสตรเกษตร

การศึกษาเกษตร, ครุศาสตรเกษตร

12

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม,
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

สจล. - 2

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
13

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

14

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎี
การบริหารอาชีวศึกษา
บัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม

การศึกษา, การบริหารการศึกษา,
การบริหารอาชีวศึกษา
การศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ,
ครุศาสตรสาขาศิลปการชาง,
อุตสาหกรรมศิลป, ศิลปอุตสาหกรรม
การศึกษา, สถาปตยกรรม

15

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรม

16

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตพืช

การเกษตร, การศึกษา

17
18

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว

19
20

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรวิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีอุตสาหกรรม

การศึกษา, มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน
การศึกษา, การเกษตร
พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโทรคมนาคม
เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2525

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

23

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟสิกสประยุกต

ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต

พ.ศ.2525

24

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต

สถิติ, สถิติประยุกต, คณิตศาสตร

พ.ศ.2525

สจล. - 3

พ.ศ.2523 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม) ชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขาวิชา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
25
26
27

ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต
ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

สถาปตยกรรม

การศึกษา, สถาปตยกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร

การศึกษา, การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

การบริหารอาชีวศึกษา

การศึกษา, การบริหารการศึกษา

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชางเกษตร

ชางกลการเกษตร

พ.ศ.2523

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เกษตรกรรม

การเกษตร

พ.ศ.2523

3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชางเกษตร

ชางกลการเกษตร

พ.ศ.2523

4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ไมดอกไมประดับ

การเกษตร

พ.ศ.2523

5

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เกษตรกรรม

การเกษตร

พ.ศ.2523

6

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2523

7

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการหมัก

เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการหมัก

8

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

9

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ

วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีการจัดการ

10
11

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พัฒนาการเกษตร
วิศวกรรมเกษตร

การเกษตร, พัฒนาการเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเกษตร
สจล. - 4

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
พ.ศ.2524

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

หมายเหตุ

12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สัตวศาสตร

สัตวบาล, สัตวศาสตร

13

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

14

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

15

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

การเกษตร, ปฐพีวิทยา

16
17
18

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
พัฒนาการเกษตร
บริหารธุรกิจเกษตร

19

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

20

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

21

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการประมง

การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การเกษตร, พัฒนาการเกษตร
บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
พ.ศ.2523
บริหารธุรกิจเกษตร
การเกษตร, พืชศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)
การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร,
พ.ศ.2524 (หลักสูตร 2 ป ตอจาก
เทคโนโลยีการผลิตสัตว
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม)
ชีววิทยา, การประมง, วิทยาศาสตรการประมง

22

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

พืชสวน

การเกษตร, พืชสวน

พืชไร

การเกษตร, พืชไร

23

สจล. - 5

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
24

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

27

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

28

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรการอาหาร

29

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปฐพีวิทยา

การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร
การเกษตร, ปฐพีวิทยา

30
31
32
33

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สัตวศาสตร
พืชไร
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
พืชสวน

การเกษตร, สัตวศาสตร
การเกษตร, พืชไร
การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
การเกษตร, พืชสวน

25
26

ปฐพีวิทยา

การเกษตร, ปฐพีวิทยา

สัตวศาสตร

การเกษตร, สัตวบาล, สัตวศาสตร

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

การเกษตร, เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

-

บริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร
1
2
3
4
5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตรประยุกต
สถิติประยุกต
ฟสิกสประยุกต
เคมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ

คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตร, สถิติ, สถิติประยุกต
ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
สจล. - 6

หมายเหตุ

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
6
7
8
9
10
11
12

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

13

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม
วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกสประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
เคมีประยุกต
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เคมี

หมายเหตุ

เคมี, สิ่งแวดลอม, เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
เคมี, เคมีประยุกต
เทคโนโลยีชีวภาพ
คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร
1
2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมไฟฟา
ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกล

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเกษตร
แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโทรคมนาคม

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการวัดคุม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร,
เครื่องจักรกลเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร, วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมการวัดคุม
สจล. - 7

รับผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

10
11
12

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

13

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร,
แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมคอมพิวเตอรและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร

14
15

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
โทรคมนาคม

16

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการกอสราง

17
18

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมกอสราง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอาหาร

19
20

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเกษตร

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเกษตร

หมายเหตุ

วิศวกรรมระบบควบคุม

สจล. - 8

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

21
22

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีโทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, เทคโนโลยีโทรทัศน
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, เทคนิคอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

23

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีโทรทัศน

24

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

25

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

26

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

27

ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

28

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

29

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

สจล. - 9

หมายเหตุ
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พ.ศ.2520

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร
30

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

หมายเหตุ
พ.ศ.2525 ในชื่อปริญญาไมระบุชื่อสาขา
แตสาขาจะปรากฏในระเบียนผลการศึกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1
2
3
4

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมภายใน
ศิลปอุตสาหกรรม
การบริหารและเทคโนโลยีการกอสราง

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการกอสราง

6

ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต

นิเทศศิลป

สถาปตยกรรม
มัณฑนศิลป, สถาปตยกรรมภายใน
ศิลปอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
การบริหารและเทคโนโลยีการกอสราง
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีการกอสราง
ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป

7

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ประติมากรรม

ศิลปกรรม, ประติมากรรม

8

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพพิมพ

ศิลปกรรม, ภาพพิมพ

9

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จิตรกรรม

ศิลปกรรม, จิตรกรรม

10

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาพยนตรและวีดีโอ

ศิลปกรรม, ภาพยนตรและวีดีโอ

11

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การถายภาพ

ศิลปกรรม, การถายภาพ

12

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรม

สถาปตยกรรมศาสตร

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

13

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาปตยกรรมภายใน

สถาปตยกรรมศาสตร, มัณฑนศิลป,
สถาปตยกรรมภายใน

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สจล. - 10

พ.ศ.2524
พ.ศ.2523 เฉพาะผูกําลังศึกษาในป 2523
รวม 3 รุน
พ.ศ.2526

ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

คุณวุฒิทาง

14

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปอุตสาหกรรม

15

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบเครื่องเรือน

16

ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ผังเมือง,
(หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 4 ป)
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
สถาปตยกรรมภายใน
สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน, (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)
มัณฑนศิลป

ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต

สถาปตยกรรมเขตรอน

17

18

อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ,
ศิลปอุตสาหกรรม
สถาปตยกรรมศาสตร, ออกแบบเครื่องเรือน

หมายเหตุ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมเขตรอน (หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรี 5 ป)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล. - 11

