
                              1.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 5,760  บาท

                              2.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จาก  

                                   มธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,100  บาท

                               7.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  13,110  บาท

25.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                               มีคณะวชิาทัง้หมด   7   คณะ   คอื   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     คณะวทิยาศาสตร์   คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   และคณะอตุสาหกรรมเกษตร

                               การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  มีดงันี ้

                               3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู/

                               4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  8,700  บาท

                               5.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  9,700  บาท

                                    อนปุริญญา หรือเทยีบเทา่  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  7,940  บาท

                               6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (5 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  10,660  บาท

สจล. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสตัว์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

พ.ศ.2523 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา

เกษตรกรรม) ช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขาวิชา

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสาขาเทคโนโลยี

การผลิตสตัว์

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการเกษตร

พ.ศ.2523 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา

เกษตรกรรม) ช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขาวิชา

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

ทางเทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สจล. 2



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา  ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางครุศาสตร์สาขาศิลปการชา่ง

ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอตุสาหกรรม

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรม

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา    ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

สจล. 3



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางมณัฑนศิลป์ 

ทางสถาปัตยกรรมภายใน

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

15 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา    ทางอตุสาหกรรมเกษตร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

พ.ศ.2525

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

พ.ศ.2525

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ    ทางสถิติประยกุต์

พ.ศ.2525

สจล. 4



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่ น สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  

ทางภาษาญ่ีปุ่ น

 

22 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ   ทางภาษาองักฤษเฉพาะกิจ

23 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

การศกึษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการศกึษาวิทยาศาสตร์

24 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

25 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา    ทางการเกษตร 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

26 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

การบริหารอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการบริหารสาขาวิชาศกึษา

27 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีการศกึษาทางการอาชีวะและ-

เทคนิคศกึษา

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

ทางเทคโนโลยีการศกึษาทางการอาชีวะและ-

เทคนิคศกึษา

สจล. 5



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
28 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ทางผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

ทางเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

29 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

30 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

หลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   

ทางหลกัสตูรและการสอนอาชีวศกึษา

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การศกึษาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการศกึษาวิทยาศาสตร์

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการเกษตร   

ทางครุศาสตร์เกษตร

33 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาศาสตร์ประยกุต์-ภาษาองักฤษ

เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาศาสตร์   ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาศาสตร์ประยกุต์-ภาษาองักฤษ-

เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สจล. 6



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

ทางวิทยาการจดัการอตุสาหกรรม

35 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต

การบริหารอาชีวศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา   ทางการบริหารการศกึษา

การบริหารอาชีวศกึษา

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเกษตร สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลการเกษตร   ทางชา่งเกษตร

พ.ศ.2523

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

พ.ศ.2523

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเกษตร สาขาวิชาชา่งกลการเกษตร 

ทางชา่งกลการเกษตร

พ.ศ.2523

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ไม้ดอกไม้ประดบั สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางไม้ดอกไม้ประดบั

พ.ศ.2523

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

พ.ศ.2523

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางเทคโนโลยีการจดัการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สจล. 7



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร    ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ทางการเกษตร   ทางพืชศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

พ.ศ.2524 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา

เกษตรกรรม)

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล ทางสตัวศาสตร์

ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

พ.ศ.2524 (หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จาก

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สาขาวิชา

เกษตรกรรม)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการหมกั สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ทางเทคโนโลยีการหมกั  ทางชีววิทยา

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางบริหารธุรกิจเกษตร

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร  ทางปฐพีวิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพฒันาการเกษตร

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชไร่

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่

สจล. 8



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชสวน

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

16 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางการประมง 

ทางวิทยาศาสตร์การประมง

17 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางวิศวกรรมเกษตร

พ.ศ.2524

18 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  ทางการอาหาร

ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์   ทางสตัวบาล

เดิมช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์

20 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต อตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมเกษตร   

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

21 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

การจดัการสิ่งแวดล้อมพืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร  ทางการจดัการสิ่งแวดล้อมพืชสวน

สจล. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางโรคพืช 

ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

23 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา

24 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชไร่

25 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชสวน

26 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล   ทางสตัวศาสตร์

27 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรม-

อาหาร

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

28 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ไม่ระบุสาขาวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางโรคพืช ทางกีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

ทางกีฎวิทยา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช

สจล. 10



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางปฐพีวิทยา

32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพฒันาการเกษตร

33 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชไร่

34 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางพืชสวน

35 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางโภชนวิทยา 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

36 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางสตัวศาสตร์

37 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร   ทางโรคพืช 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล. 11



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี    ทางเคมีอตุสาหกรรม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรมเคร่ืองมือวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรมเคร่ืองมือวิเคราะห์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ทางจลุชีววิทยา ทางจลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางปิโตรเคมี

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ปิโตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางปิโตรเคมี

หลกัสตูรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์

สจล. 12



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์-

และอตุสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์ประยกุต์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์-

และอตุสาหกรรม    ทางฟิสิกส์

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

12 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

หลกัสตูรนานาชาติ

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางสถิติประยกุต์

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาตสร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี

17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีประยกุต์

สจล. 13



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางสิ่งแวดล้อม 

ทางเคมีสิ่งแวดล้อม

19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

ทางชีววิทยา 

20 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเทคโนโลยีพอลิเมอร์

21 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน

22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มาตรวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางมาตรวิทยา

23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-สารสนเทศ

25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ   ทางสถิติประยกุต์

สจล. 14



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์    ทางฟิสิกส์ประยกุต์

27 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์  ทางฟิสิกส์ประยกุต์

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน   ทางชา่งเคร่ืองกล

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

รับผู้จบมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

ทางเทคนิคอตุสาหกรรม 

ทางเทคโนโลยีการวดัคมุทางอตุสาหกรรม

เดิมช่ือสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองมือวดั-

อตุสาหกรรม  พ.ศ.2520

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม

(หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี)

รับจากผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สจล. 15



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโทรทศัน์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางเทคโนโลยีโทรทศัน์

7 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

8 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต โทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

ทางโทรคมนาคม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมการวดัคมุ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

สจล. 16



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร  

แขนงวิชาเคร่ืองจกัรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตรเคร่ืองจกัรกลเกษตร

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร

แขนงวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเกษตร   ทางวิศวกรรมอาหาร

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอตัโนมตัิ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ทางคอมพิวเตอร์

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 17



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมสารสนเทศ

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางวิศวกรรมอาหาร

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล

27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

28 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สจล. 18



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการวดัคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมการวดัคมุ

30 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

31 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

32 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมปิโตรเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมปิโตรเคมี   ทางเคมี

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สจล. 19



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมสารสนเทศ

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

42 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

พ.ศ.2525 ในช่ือปริญญาไม่ระบุช่ือสาขา

แตส่าขาจะปรากฏในระเบียนผลการศกึษา

43 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมระบบควบคมุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมระบบควบคมุ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาศิลปหตักรรม 

ทางศิลปอตุสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สจล. 20



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางสถาปัตยกรรม

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ทางมณัฑนศิลป์  ทางสถาปัตยกรรมภายใน

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

พ.ศ.2524

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง

พ.ศ.2523 เฉพาะผู้ก าลงัศกึษาในปี 2523  

รวม 3 รุ่น

6 ปริญญาศิลปกรรมบณัฑิต นิเทศศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางศิลปประยกุต์   ทางนิเทศศิลป์

พ.ศ.2526

7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต การถ่ายภาพ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม   ทางการถ่ายภาพ

8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม  ทางจิตรกรรม

9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประติมากรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางประติมากรรม

10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพพิมพ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางภาพพิมพ์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ภาพยนตร์และวีดีโอ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางศิลปกรรม ทางภาพยนตร์และวีดีโอ

12 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

13 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางมณัฑนศิลป์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

14 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางศิลปอตุสาหกรรม 

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

15 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางอตุสาหกรรมศิลป์ ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

ทางศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

16 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ออกแบบเคร่ืองเรือน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางออกแบบเคร่ืองเรือน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

17 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง

มหาบณัฑิต

การวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาผงัเมือง 

ทางการวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 4 ปี

18 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรมเขตร้อน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี

19 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต

สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรมภายใน  ทางมณัฑนศิลป์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากปริญญาตรี 5 ปี
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางอตุสาหกรรมศิลป์   ทางศิลปอตุสาหกรรม

ทางออกแบบผลิตภณัฑ์

21 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมเขตร้อน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรมเขตร้อน

22 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรมภายใน  ทางมณัฑนศิลป์

23 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-

ดษุฎีบณัฑิต

การวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม สาขาวิชาผงัเมือง 

ทางการวางแผนชมุชนเมืองและสภาพแวดล้อม

หลกัสตูรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร  ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางโภชนวิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการอาหาร   ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางโภชนวิทยา

หลกัสตูรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สขุาภิบาลอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร 

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ทางสขุาภิบาลอาหาร  ทางโภชนวิทยา

                                          

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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