
25.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

                               มีคณะวิชาทั้งหมด   7   คณะ   คือ   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     คณะวิทยาศาสตร   คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะสถาปตยกรรมศาสตร   และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
                               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มีดังนี้
                               1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/

                               2.  ปริญญาตร ี หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                               3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                                    อนุปริญญา หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                               4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                               5.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,530  บาท

สจล.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมโทรคมนาคม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-
บัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ-
เทคนิคศึกษา

การศึกษา, 
เทคโนโลยีการศกึษาทางการอาชีวะและ-
เทคนิคศึกษา

5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-
บัณฑิต

เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-
บัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-
บัณฑิต

หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา การศึกษา, 
หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาวิทยาศาสตร การศึกษา, การศึกษาวิทยาศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ ครุศาสตรเกษตร การศึกษา, การเกษตร, ครุศาสตรเกษตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สจล.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตรประยุกต-ภาษาอังกฤษเพื่อ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร, ภาษาศาสตร,
ภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตรประยุกต-ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร, 
สัตวบาล, เทคโนโลยีการผลิตสัตว

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการหมัก ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ,
เทคโนโลยีการหมัก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร การเกษตร, พืชไร เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชสวน การเกษตร, พืชสวน เดิมชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร)
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการประมง การเกษตร, การประมง, 

วิทยาศาสตรการประมง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สจล.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร, การอาหาร,

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร การเกษตร, สัตวศาสตร, สัตวบาล
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
การจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน การเกษตร, สิ่งแวดลอม,

การจัดการสิ่งแวดลอมพืชสวน
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเกษตร, โรคพืช,

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

(เกษตรศาสตร)
ปฐพีวิทยา การเกษตร, ปฐพีวิทยา

17 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม-
อาหาร

บริหารธุรกิจ, 
การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม-
อาหาร

18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, โรคพืช, กีฏวิทยาและสิ่งแวดลอม
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเกษตร การเกษตร, พัฒนาการเกษตร
20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช การเกษตร, โรคพืช,

เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สจล.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห เคมี, เคมีอุตสาหกรรมเครื่องมือวิเคราะห
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมี เคมี, ปโตรเคมี
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปโตรเคมี เคมี, ปโตรเคมี หลักสูตรนานาชาติ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิทยาศาสตร-

และอุตสาหกรรม
ฟสิกส, 
ฟสิกสประยุกตเครื่องมือวิทยาศาสตร-
และอุตสาหกรรม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร หลักสูตรนานาชาติ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีสิ่งแวดลอม เคมี, สิ่งแวดลอม, เคมีสิ่งแวดลอม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคารบอน เคมี, ปโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคารบอน

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มาตรวิทยา มาตรวิทยา

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

15 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต

คณะวิทยาศาสตร

สจล.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการกอสราง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมกอสราง

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการวัดคุม

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,
วิศวกรรมมคอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมระบบควบคุม
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตร, การอาหาร,

วิศวกรรมอาหาร
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเชิงกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเชิงกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

สจล.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส, อิเล็กทรอนิกส

14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมการวัดคุม

15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร, 
วิศวกรรมเกษตร

16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร,

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร,

วิศวกรรมโทรคมนาคม
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมปโตรเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมปโตรเคมี, เคมี
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบควบคุม

22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสารสนเทศ
23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,

สจล.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

วิศวกรรมระบบควบคุม

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ,
ศิลปอุตสาหกรรม

หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป, ออกแบบผลิตภัณฑ,
ศิลปอุตสาหกรรม

3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมเขตรอน สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมเขตรอน

4 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมภายใน สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมภายใน

5 ปริญญาการวางแผนภาคและเมือง-
ดุษฎีบัณฑิต

การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม

ผังเมือง, 
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม

หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การอาหาร, โภชนวิทยา,
วิทยาศาสตรการอาหาร

หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขาภิบาลอาหาร การอาหาร, โภชนวิทยา, 
วิทยาศาสตรการอาหาร, สุขาภิบาลอาหาร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สจล.- 8


