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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) 
ปีการศึกษา 2564 

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

รับผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับชั้น 
ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. 

                                                                              
ม. 3 
ม. 6 และ ปวช. 

เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป/ีปริญญาตรี 5 ป ี

ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ป/ีปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ี
  
            * ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ทุกคนต้องสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS64 ของสมาคม ทปอ. 
              ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ได้ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
              เพ่ือยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 



 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) 

    -------------------------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ใน 
ภาคเรียนสุดท้ายระดับช้ัน ม.3  ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี 
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน
2-3 ป ี
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
ปวช. ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี 

 วุฒิ ม.6 วุฒ ิปวช. วุฒิ ปวส. 
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร     

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -    

2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -    

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -    

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -   - 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

6. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -    

 จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
1. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 
- 

 
 

 
 

 
 

2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -    

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -   - 

 จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
- 

 
 

 
 

 
 

2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -   - 

3. คณะบริหารธุรกิจ -   - 

 
  ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติและเป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - ปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา  2564  ที่แนบต่อท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   30   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
 

                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 



 

  

ค าน า 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยคือ “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และมีปณิธาน มุ่งมั่นที่
จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งเดียว ที่จัดการศึกษาตั้งแต่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จนถึงระดับปริญญาเอก และด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาในระดับต่างๆ โดยกระบวนการของมหาวิทยาลัยเองมาตั้งแต่เริ่มเปิดมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2502  จนถึงปัจจุบัน   
  การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส
ให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในโครงการปกติ และหรือโครงการสมทบพิเศษ โดยจะเลือกสมัครเพียงโครงการใดโครงการหนึ่งหรือ
สมัครทั้งสองโครงการ ทั้งนี้โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษจะมีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี ้
  ส่วนที่เหมือนกัน  
  • มาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษา   
  • ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
  ส่วนทีแ่ตกต่างกัน 
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

1.1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 

รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 

1. ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต (ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
4 ปี / 5 ปีจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ 
TCAS64 ของสมาคมทปอ. ได้ตั้งแต่วันท่ี  
5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง  
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 

http://www.admission.kmutnb.ac.th 

2.  ประกาศสถานที่สอบ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 http://www.admission.kmutnb.ac.th 

  
 * เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64 ของสมาคมทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนและใช้
ในการยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนและดูขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ตั้งแต่วันที ่
5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
 กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64 ของสมาคม ทปอ. สามารถสอบถามได้ที่ สมาคม ทปอ.  
โทร 02-126-5111 ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564 2 

1.2 ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
รายการ 

 
ระดับ/คณะ/วิทยาลัย 

สอบข้อเขียน ประกาศผล 
สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 
และ 

ส่งผลตรวจ
สุขภาพ 

ประกาศผล 
สอบคัดเลือก 

ปวช. 3 ปี     
 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

ปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี     

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กทม./ปราจีนบุรี) 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 
 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
   (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 29 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
   (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

-  - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
-    (วิทยาเขตระยอง) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(วิทยาเขตระยอง) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

-  - คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

ปริญญาตรี 2 – 3 ปี/เทียบโอน 2 - 3 ปี     

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 25 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
   (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 29 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
   (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

-  - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
-    (วิทยาเขตระยอง) 

6 -7 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 

หมายเหตุ    ก าหนดวันช าระเงิน/วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
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1.3 ค่าสมัครสอบ และการเลือกสาขา/สาขาวิชา 

ระดับท่ีสมัคร 
เข้าศึกษา 

ค่าสมัครสอบ (บาท) และการเลือกสาขา/สาขาวิชา 

1 ประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ (ปวช.) 

1. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 300 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท  
2. เลือกสาขาที่ต้องการจะเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาในโครงการปกติ ไม่เกิน 3 อันดับ และ 
หรือสาขาในโครงการพิเศษ English Program ไม่เกิน 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาในโครงการ 
ใดก่อนก็ได้    

2. ปริญญาตรี  1. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไป 
สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท   
2. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาวิชาในโครงการปกติไม่เกิน 3 อันดับ และ
สาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษไม่เกิน 3 อันดับ จะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้ โดยเลือก
สาขาวิชาที่ต้องการจะศึกษาต่ออันดับ 1 ถึงอันดับ 6 (ถ้ามี) จากสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ให้สาขาวิชา
ซ้ ากัน  

** เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** 

1.4 สรุปข้อแตกต่างโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ  
  ส่วนที่เหมือนกัน คือ 1. มาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน 

 2. ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร คือ 
ระดับการศึกษา วันและเวลาเรียนแต่ละหลักสูตร 

ระดับ ปวช. 3 ป ี เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. 

และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี/2 ปีคร่ึง 
(-R) 

เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (-R) เรียนในวัน/เวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (-T) เรียนนอกเวลาราชการ คือ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  

และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 

หมายเหตุ  วันและเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด  
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  ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ค่าบ ารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) 
โครงการปกติ/ 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ส)* 

โครงการ
สมทบพิเศษ/ 
เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
สมทบพิเศษ 

(สท)** 

โครงการพิเศษ 
(English Program) 

สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
นานาชาติ(น) 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน 

18,000  55,000.-   

2. ปริญญาตรี       

2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/ วิทยาเขตระยอง 19,000 29,000    
เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
และเครือข่าย 

25,000 (ส)     

2.2 มจพ. กรุงเทพฯ      

     2.2.1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
        2.2.1.1 สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์ 
                  นวัตกรรมเซรามิกส์/ 
                  สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบ 
                  ภายในและพัฒนาธุรกิจ                   

 
22,000 

  

        2.2.1.2 สาขาวชิาออกแบบภายใน/ 
                  สาขาวิชาศิลปประยุกต์และ 
                  ออกแบบผลิตภัณฑ์/สาขาวิชา 
                  สถาปัตยกรรม                         

28,000     

     2.2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   19,000     

        2.2.2.1 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและ 
                  การศึกษา/สาขาวิชาวิศวกรรม  
                  การผลิตและอุตสาหการ      
                  (TP/TTP)/สาขาวิชาเทคโนโลยี  
                  คอมพิวเตอร์ (CED/TCT) 

25,000 (ส)     

     2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 19,000 29,000   45,000  
        2.2.3.1 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ขอ้มูลและ 
                  การวิเคราะห์เชิงสถิติ/สาขาวิชา 
                  สถิติประยุกต์/สาขาวิชาฟิสิกส์  
                  อุตสาหกรรมและอุปกรณ์  
                  การแพทย์/สาขาวิชาสถิติธุรกิจ 
                  และการประกันภัย/สาขาวิชา 
                  เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชา 
                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  ทางอาหาร/สาขาวิชา    
                  คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ 
                  คอมพิวเตอร์และสาขาวิทยาการ  
                     คอมพิวเตอร ์                   

19,000 (ส) 29,000 (สท)    

     2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,000 29,000    60,000 (อ) (น) 
        2.2.4.1 เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/  
                  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ/   
                  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต/ 
                  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/ 
                  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                  และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

25,000 (ส) 30,000 (สท)    

     2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19,000 29,000     



ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
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ระดับการศึกษา 

ค่าบ ารุงการศึกษา : ภาคการศึกษา (บาท) โดยประมาณ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ) 
โครงการปกติ/ 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ส)* 

โครงการ
สมทบพิเศษ/ 
เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
สมทบพิเศษ 

(สท)** 

โครงการพิเศษ 
(English Program) 

สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
นานาชาติ(น) 

     2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ     60,000 (น) 

     2.2.7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 

25,000 (ส) 
27,000 (ส)  

(หลักสูตรเทียบโอน) 

    

หมายเหตุ   1. *(ส) หลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 2. **(สท) หลักสูตรสมทบพิเศษระดับปริญญาตรีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         
 3. อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.5 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครอาจเสียสิทธิในการสมัคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
             กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร 
ซึ่งผู้สมัครต้องท าการสมัครใหม่ โดย login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม 
ท าตามข้อ  - อีกคร้ังหากผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ 
 

ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627 
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1.6 การประกาศผลสอบ 

 สามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.result.kmutnb.ac.th/ และเว็บไซต์ของคณะ/ วิทยาลัย ท่ีมีชื่อ 
เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

1.7  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing–House ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี  
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินการ
ยืนยันสิทธ์ Clearing-House ระหว่างวันท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที ่https://student.mytcas.com 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 10 – 11 
พฤษภาคม 2564 โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธ์ิ ได้ไม่เกิน  
3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็น
คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
รับตรง (สอบข้อเขียน)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  

 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในระบบ Clearing–House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน า
รายชื่อไปตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 

http://www.result.kmutnb.ac.th/%20และเว็บไซต์ของคณะ/
https://student.mytcas.com/


การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.  การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนในเวลาราชการ ใช้เวลาเรียน 3 ปี ในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการปกติ  และโครงการพิ เศษ  โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) จัดการศึกษาที่  
มจพ. กรุงเทพมหานคร  
 

2.1 สาขาท่ีเปิดรับสมัคร  

สาขาท่ีเปิดรับสมัคร 
โครงการปกติ 

โครงการพิเศษ 
English Program 

รหัสวิชาท่ีสอบ 

จ านวนรับ 
(คน) 

รหัส 
สาขา 

จ านวนรับ  
(คน) 

รหัส 
สาขา 

110 120 

เครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย 149 03001 - - x x 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E)  
โปรแกรมภาษาไทย 

85 03002 - - x x 

โยธา (C) โปรแกรมภาษาไทย 62 03003 - - x x 

เครื่องกล (M)  
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) 

- - 19 03004 x x 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EP) 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) 

- - 40 03005 x x 

โยธา (C) 
 โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) 

- - 19 03006 x x 

 

หมายเหตุ  รหัสวิชาท่ีสอบ ช่องที่มี  x  หมายถึงรหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขานั้นต้องสอบ และต้องสอบ  
ให้ครบทุกวิชาตามที่วิทยาลัยก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขานั้น 

 

2.2 ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
รายการ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

1.  สอบข้อเขียน 6 มี.ค. 2564     ตามประกาศสถานที่สอบ 
2.  ประกาศผลสอบข้อเขียน 17 มี.ค. 2564  -  ดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3.  สอบสัมภาษณ์และ 25 มี.ค. 2564  -  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    ส่งผลตรวจสุขภาพ    
4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 31 มี.ค. 2564  - http://cit.kmutnb.ac.th 
   - http://www.admission.kmutnb.ac.th 

 หมายเหตุ    ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 

2.3 ตารางวัน เวลาการสอบคัดเลือก 
วันและเวลาที่สอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน 
 6 มีนาคม 2564    
9.00 - 12.00 น. 110  - คณิตศาสตร์ตามแนวความคิดช่าง 150 

   - วิทยาศาสตร์ตามแนวความคิดช่าง 150 
13.30 - 15.30 น. 120  - ความรู้พื้นฐานวิชาชีพ 80 

   - ภาษาอังกฤษ 60 
   - ภาษาไทย 60 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564 8 

 

2.4 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ไม่รับสอบ

เทียบ) โดยมีคะแนนตามที่ก าหนดดังนี ้ 
1. โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3 ไม่ต่ ากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 
(ปพ.1:3) เท่านั้น 

2. กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
(ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยเมื่อสอบผ่านการเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ต้องมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่าน้ัน   

 

2.5 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผูท้ี่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 
2. จะต้องเป็นโสด เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีวัฒนธรรม สุภาพอ่อนโยน สนใจในการเรียนและการฝึกอาชีพอย่างจริงจัง ต้องไม่เคยเป็นผู้มี

ประวัติความประพฤติเสียหาย หรือเคยถูกคัดช่ือออกเพราะประพฤติผิดวินัยหรือผิดศีลธรรม และจะต้องมีผู้ปกครองควบคุมความ
ประพฤติทางบ้านท่ีเชื่อถือ และไว้วางใจได้ 

4. ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีช่ือเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาในสถาบันอื่น ซึ่งมีก าหนดเวลาเรียนตามวัน  และเวลา
ราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี ้

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
6. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ด้วยการ “ให้ออก” 
7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
8. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่

ศึกษา 
9. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
10. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท าการสมัคร

สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจ้ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม 
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันท ี

2.6 การเลือกสาขาท่ีต้องการสมัคร 
 

 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการจะเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาในโครงการปกติ ไม่เกิน 3 อันดับ และ หรือสาขาใน
โครงการพิเศษ English Program 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาในโครงการใดก่อนก็ได้ 
 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
 ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษา  

เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ใช่เป็น
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี ผู้เข้าเรียนจะต้องช าระค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 

 
 

2.7 ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 300 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียม

ธนาคารครั้งละ 10 บาท  

 

 

โครงการพเิศษ โปรแกรมภาษาองักฤษ  English Program สาขาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ช าระค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาละ 55,000 บาท 

 

 



การรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.8 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบข้อเขียน 
 

 บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายของนักเรียน โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏ
อยู่ในบัตรนั้น  

2.9 การสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ 
 ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนได้จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา และสถานที ่ทีม่หาวทิยาลัยก าหนดไว้
ท้ายประกาศผลการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน แต่มีการพิจารณาความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน  

หลักฐานที่ต้องน ามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ  
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
2. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายของนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดย

ต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ฉบับจริง 
พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

4. ผลการตรวจสุขภาพตามที่ก าหนด (ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางสายตาด้วย) 

 

 หมายเหตุ  เอกสารในข้อ 2 - 4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

2.10   คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีคะแนนตามที่ก าหนดดังนี ้

2.1. โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เฉพาะชั้น   
       มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ชั้น ม.1 – ม.3  
       ไม่ต่ ากว่า 2.50 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจากระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ปพ.1:3) เท่านั้น 

2.2. กรณีผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือต้องสอบผ่านการเรียนในระดับ 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย
 เฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ไม่ต่ ากว่า 2.50 เท่านั้น   

 

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ซ่ึงมีก าหนดเวลาเรียนตามวันและเวลา
ราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้  

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบั ติไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบั ติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุ ไว้ 
อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที  

2.11  การช าระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน 
เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ด าเนินการและต้องน าหลักฐานช าระเงินพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ  ส าหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้น
ทะเบียนด้วยตัวเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ 
 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้า
ศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ช าระไว้ จะตกเป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 
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2.12  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะ
ขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ 
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ให้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ  มิฉะนั้นจะถือว่า 
สละสิทธิ ์  

 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th 

 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เข้าสู่ระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ 

น าใบช าระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

น าใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย ก าหนด   
 

ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS 

ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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5. ข้อมูลทั่วไป 

5.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 สัญลักษณ ์

 

ตราประจ ามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้อัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 

 
สีประจ ามหาวิทยาลัย "สีแดงหมากสุก" เป็นสีประจ าพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่4 ทีม่หาวิทยาลัยอัญเชิญมา เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย "ต้นประดู่แดง" เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่ง
ของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจ ามหาวิทยาลัย และจะออกดอก
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันท่ี 19 กุมภาพันธ ์ของทุกปี 

 

 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ปรัชญา พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปณิธาน มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
อัตลักษณ ์ บัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น 
เอกลักษณ์ มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 

 

   วันที ่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมน ีซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย-เยอรมัน” 
   วันที ่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507   

โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ”  
   ปี พ.ศ. 2514  

วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ได้รวมกับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี โดยได้รับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” โดยมีวิทยาลัยทั้งสามแห่งเป็นวิทยาเขต ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนือใช้ช่ือว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ” 

   วันที ่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแยกออกเป็นสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   ปี พ.ศ. 2538 
 สถาบันได้ขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคที่จังหวัดปราจีนบุรี ในนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ปราจีนบุรี  

   วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 ได้รับการจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 



ข้อมูลทั่วไป 
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   วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง  

   ปัจจุบัน  
        จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงาน 

รับผิดชอบการจัดการศึกษาต่างๆ คือ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- คณะบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม                  - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
นอกจากน้ียังมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางท่ีด าเนินการบริหารจัดการ และประสานความร่วมมือจากภาควิชาและ

คณะ/วิทยาลัย ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ตลอดระยะเวลา 62  ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ออกไปรับใช้

สังคมเป็นจ านวนมากตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้น าเอาปรัชญาและวิธีการของเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและสามารถ
กระท าจริงได้ เป็นต้นแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศ โดยได้เริ่มต้นผลิตช่างฝีมือยุคใหม่ที่ทันสมัย
ของประเทศ พัฒนาช่างที่มีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์จริงที่ท างานได้อย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับกันทัว่ไปว่าผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้สามารถท างานได้ แก้ไขปัญหาได้ดีและมีฝีมือ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
ประเทศท าให้ความต้องการแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงมี
เป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม อันจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ นิคมอุตสาหกรรม เขต
อุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ ในการจัด Cooperative Education และ Training ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการขยายฐานการพัฒนาก าลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณสมบัติความเช่ียวชาญ และช านาญการที่จะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ  
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่างๆ จ านวน 192 หลักสูตร ดังนี ้
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ข้อมูลทั่วไป 

 

65 

 

 มจพ. ระยอง (อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง 3 – 10) 
  โทร. 0-3862-7028 หรือ 0-3862-7000 เวลาท าการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.  

 

5.3   ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิด โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติใน
อนาคต ซึ่งกองกิจการนักศึกษา โดยกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ประสานงาน ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย   รวมถึง
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ
ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ ดังนี้ 

1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
1.1  ทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ (ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต) 
1.2  ทุนอุดหนุนวิชาการ (โครงการสมทบพิเศษ) 
1.3  ทุนการศึกษาจากเงินพัฒนาวิชาการ (โครงการปกติ) ม ี4 ประเภท คือ 

1.3.1 ทุนเรียนดี 
1.3.2 ทุนขาดแคลน 
1.3.3 ทุนผู้มีความสามารถดีเด่น (อาทิ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม)  
1.3.4 ทุนการศึกษาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการก าหนด 

    1.4  ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา กรณีต่าง ๆ  
2. ทุนการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

มหาวิทยาลัย   ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ท้ังที่เป็น
ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาท่ีเพิ่มใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  ซึ่งแหล่งทุนใหญ่มาจาก 2 แหล่งทุน คือ 
  2.1  มูลนิธ ิ บริษัท  กองทุนฯ ต่างๆ ศิษย์เกา่ และผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตามคุณสมบัติที่
แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน ในแต่ละปีการศึกษามี มูลนิธิ บริษัท กองทุนต่างๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวนประมาณ 36 แหล่งทุน  มูลค่าทุนการศึกษาประมาณ 2,414,200 บาท 
 2.2  หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนตามนโยบายของรัฐ  ในโครงการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาเยาวชนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เริ่มปีการศึกษา 2550)  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (เริ่มปีการศึกษา 2550) ทุนการศึกษาใน
พระราชานุเคราะห์ (ทุนต่อเนื่อง) เป็นต้น 

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
                    มหาวิทยาลัยด าเนินการตามนโยบายรัฐ  ในการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ที่ประสงค์จะขอรับเงิน
ทุนการศึกษาประเภทที่ต้องช าระคืนใน โครงการ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กยศ.)  มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539  จนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2539-2550 มีนักศึกษาอยู่ในโครงการทั้งสิ้น  45,084 สัญญา  มูลค่าเงินทุนฯ กว่า  3,070,863,246.บาท ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  
เป็นต้นไป การกู้ยืมเงินฯ นักศึกษาจะต้องด าเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ทั้งหมด  
 

4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
  เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2550  รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกกองทุน  กรอ.  
และน ากลับมาใช้ใหม่ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีจ านวนนักศึกษากู้ยืมฯ โครงการ กรอ. ทั้งสิ้น 5,906 สัญญา มูลค่าเงินทุนฯกว่า 106,737,380 
บาท 
 สอบถามข้อมูลโดยตรง เรื่อง กยศ. และ กรอ.  ที่  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอส แคปปิตอล เซนเตอร์ ช้ัน 5-6  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2016-4888  www.studentloan.or.th 

สอบถามข้อมูลโดยตรง เรื่อง การจัดบริการต่างๆ  การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านทุนการศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ี  
 มจพ. กรุงเทพมหานคร (ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.) 

โทร. 02 -5552000 ต่อ 1150, 1161 หรือ โทร. 084 -1583958  
เวลาท าการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.  

 มจพ. ปราจีนบุรี (กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร)  
 โทร. 0-3721-7337 ต่อ 7310, 7322 เวลาท าการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.  

http://www.studentloan.or.th/
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หมายเหต ุ * หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ใช่เป็นหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี  
ผู้เข้าเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-    นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
-    อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีได้ช าระไว้ จะตกเป็นเงินราย ได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณี ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งท าให้ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินท่ีช าระไว้เป็นกรณีไป  

 

 

 

5.4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 

 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศผู้สอบคัดเลือกได้  
เพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 
1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000 1,000 
2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 1,000 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ฉบับละ 200 200 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ  250 250 
5. ค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ    
 • นักศึกษาโครงการปกติ ภาคการศึกษาละ 

•  
18,000 19,000 

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์/
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 

- 22,000 

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   สาขาวิชาออกแบบภายใน/สาขาวิชาศิลปประยุกต์
และออกแบบผลิตภัณฑ์/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาคการศึกษาละ 

- 28,000 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาละ  60,000 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ  60,000 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ/สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต/สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ 

- โครงการปกติ 
25,000 

โครงการสบทบพิเศษ 
30,000 

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)/สาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP/TTP)/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(CED/TCT) ภาคการศึกษาละ 

- 19,000 

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรสองภาษา ภาคการศึกษาละ - 45,000 

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ/
สาขาวิชาสถิติประยุกต์/สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์/สาขาวิชา
สถิติธุรกิจและการประกันภัย/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  
ภาคการศึกษาละ 

- โครงการปกติ 
19,000 

โครงการสมทบพิเศษ 
29,000 

 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร) ภาคการศึกษาละ 

- 25,000 (4 ปี) 
27,000 (เทียบโอน 2 ปี) 

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย/ 
(จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาละ 

- 25,000 

 • นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ      ภาคการศึกษาละ - 29,000 

 • นักศึกษาโครงการพิเศษ (English Program) ภาคการศึกษาละ 55,000 - 
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6. หลักสูตรการศึกษา 
 หลักสตูรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดรับสมัครในโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) เข้าศึกษาในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ตามสาขา/สาขาวิชา  
มีดังต่อไปนี้   
 

6.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดตั้งข้ึนเพื่อจัดการศึกษาในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อไปประกอบวิชาชีพเป็นครูช่าง
อุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาจะมีความรู้
ความสามารถท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม การจัดการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยังได้ขยายต่อไปถึงระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอีกหลายสาขาวิชาเพื่อให้ครอบคลุมการอาชีวศึกษา  
ของประเทศ 
 

หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดรับ และจัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 

หลักสูตร ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์  
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 
ระดับปริญญาตรี 5 ปี   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา 
10. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 11. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
12.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรการศึกษา 68 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ  
ในการประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรม และการจัดการให้แก่สถานศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นใน
สาขาวิชาเฉพาะทาง หรือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอน สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ 
 4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจริยธรรมต่อวิชาชีพ และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
 3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
 4. นักวิจัย/ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวศิวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
 5. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ 
 6. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
 7.นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ 
 8. วิศวกรฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรม 
 9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกลในการประกอบ
อาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่จะตอบสนอง ความต้องการของสถานประกอบการ
และสถานศึกษา รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศ  
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ครู อาจารย์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 7.วิศวกรฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรม  
 2. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ    8.ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้าน  
 3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล       วิศวกรรมเครื่องกล 
 4. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 5. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
 6. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านแมคคาทรอนิกส์ ในการประกอบอาชีพ
ด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษาธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ที่จะตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการและสถานศึกษา รวมถึงธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ของประเทศ  
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
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แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรปฏิบัติการด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
 2. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ในสถานประกอบการ  
 3. ครูฝึกด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ในสถานประกอบการ  
 4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
 5. นักวิชาการด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
 6. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
 7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการ งานด้าน
วิศวกรรมโยธา 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นครูช่างอุตสาหกรรมผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนทางด้านวิศวกรรมโยธา 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอนทางด้านวิศวกรรมโยธา ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีพื้นฐานการท าวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทางหลวง 
ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นต้น 
 2. วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา ก่อสร้าง ส ารวจ สถาปตัยกรรม 
 3. อาจารย์ผูส้อนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนระดับอาชีวศึกษา 
 4. วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 5. ผู้ชว่ยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
 6. นักวิชาการอิสระ 
 7. ผู้ประกอบการอสิระรับเหมางานก่อสร้าง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูแ้ละทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม การออกแบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
ประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะตอบสนองความต้องการของ
สถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา    7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน 
 2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ  8. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 3. ครูฝึกในสถานประกอบการ   9. นักพัฒนาโปรแกรม 
 4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร ์   10. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์    11. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร ์
 6. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  12. ผู้ประกอบอาชีพอิสระดานคอมพิวเตอร ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. การศึกษาและฝึกอบรม เทคโนโลยดี้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในแขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
 2. การวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและจัดการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อน าไปพัฒนาให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพและตอบสนองความต้องการของสังคม  
 3. มีคุณธรรมและจรยิธรรมในอาชีพ มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. บุคลากรทางด้านไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาหรือ เทยีบเท่า  
 2. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
 3. วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายขาย บริการ หรือ ฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม  
 4. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
 5 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
ที่สามารถสอนในสถานศึกษาได้ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐาน ส่งเสริมการท าวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
 2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าก าลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
 5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
 6. นักวิชาการด้านการศึกษา 
 7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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6.2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
1. เพื่อผลิตบัณฑติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจดัการ ทีม่ีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
2. เพื่อกระจายโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการในส่วนภูมิภาค 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบการร่วมมือกับสถานประกอบการ 
4. เพื่อวิจัย ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีทีม่ีอยู่ให้ดียิ่งข้ึน และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
5. เพื่อบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการแกส่ังคม 
6. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มคีุณธรรมและจริยธรรม 

หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดรับ และจัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี มีดังนี้  

หลักสูตร ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ 
ระดับปริญญาตรี 4 ป ี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
6. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาตรีตอ่เนื่อง 2  ป ี  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรีตอ่เทียบโอน 2  ปีครึ่ง   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  
10. เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.เพือ่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผู้บริหารไอที    5. ผู้สอนหลักสูตรไอที 
 2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย   6. ผู้สนับสนุนไอที 
 3. นักเขียนโปรแกรม   7. พนักงานขายอุปกรณ์ไอที 
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  8. นักพัฒนาเกม 

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม และน าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้กับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า พัฒนา และส่งเสริมงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับขององค์กรในภาครัฐและเอกชน 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการด้านการจัดการอุตสาหกรรม 11. นักบริหารธุรกิจ 
 2. ผู้ประกอบการอสิระ   12. เจ้าหน้าท่ีวางแผนและควบคุมการผลิต 
 3. วิศวกรประจ าโรงงาน   13. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   14. เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์และลูกค้าสมัพันธ์ 
 5. เจ้าหน้าที่งานบุคคล   15. นักบัญชี 
 6. นักการตลาด    16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ  17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า 
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ ์  18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
 9. เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดซื้อ   19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 10. ท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ท่ีมีความเช่ียวชาญการปฏิบัติการ มีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต และพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร 
 3. เพื่อพัฒนานักวิชาการหรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ส าหรับประยุกต์ผลการศึกษาทางเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้เครื่องจักกลเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

 

 



ระเบียบการรบัสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศกึษา 2564 
 

73 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรเครื่องกล    6. นักออกแบบเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร 
 2. วิศวกรควบคุมการผลติ   7. นักออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
 3. วิศวกรการเกษตร   8. นักออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. นักเทคโนโลยดี้านการผลิต   9. งานควบคุมสายการผลิตทางเครื่องกล 
 5. นักออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร  10. งานควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้างที่มีความรู้ความสามารถท้ังทฤษฎีและปฏิบตัิ
ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างได ้
 2. เพื่อส่งเสรมิการค้นคว้า งานวิจยั การบริการวิชาการและการพัฒนาในด้านการออกแบบและการบริหารงานในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างได ้
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้วิชาการและความรู้ให้กับองค์กรได้ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสรา้ง   6. นักส ารวจงานก่อสรา้ง 
 2. ผู้รับเหมาก่อสรา้ง    7. ผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง 
 3. นักออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง   8. ผู้ประสานงานโครงการ 

4. เจ้าของกิจการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง   9. วิศวกรการขาย 
 5. ผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และปฏิบตัิการเฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
ตอบสนองความต้องการของภาครฐัและเอกชน 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถคิดคน้ สร้าง หรือประยุกต์องค์ความรู้ เฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มรีะเบยีบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผู้ควบคุมงานทางเครื่องกล  
 2. ผู้ควบคุมกระบวนการผลติ 
 3. นักเทคโนโลยฝี่ายซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องกล และกระบวนการผลติ 
 4. นักออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
 5. นักออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 6. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องกล ผลิตเครื่องจักรกล และซ่อมรักษาเครื่องจักกลและโรงงาน 
 7. บุคลากรทางการศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่ายที่มคีวามสามารถ ความช านาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชน 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรสารสนเทศ   5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
 2. วิศวกรสารสนเทศและเครือข่าย  6. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 3. วิศวกรข้อมูล    7. นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ 
 4. วิศวกรเครือข่าย 

6.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถศึกษาต่อหรือออกไป
ประกอบอาชีพได้ทันที บณัฑิตที่จบออกไปจะมีความสามารถในด้านควบคุม ออกแบบ วิเคราะห์ วิจยัวางแผนการผลติ และการจดัการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี   โดยเน้นใหบ้ัณฑิตมีคุณธรรม จรยิธรรม และความรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อความปลอดภัย และส านึกในผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดรับ และจัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
หลักสูตร ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
1. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์ ภาควิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์
  - กลุ่มวิชาฟสิิกส์อุตสาหกรรม 
  - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
  - กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(โครงการพิเศษสองภาษา)  

 

4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์ ภาควิชาคณติศาสตร ์
5. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  

อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
8. สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ ภาควิชาสถิติประยุกต ์
9. สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย 
10.สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ภาควิชาคณติศาสตร ์
11.สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม ภาควิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์
   - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวสัด ุ
   - แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส ์
12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงสถิต ิ ภาควิชาสถิติประยุกต ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
13.วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส ์ ภาควิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์
14.วิศวกรรมชีวการแพทย ์
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
4. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์ ภาควิชาฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์
   - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตมีที่ความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ 
อุปกรณ์การแพทย ์
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพในการเรยีนรู้อย่างมรีะบบ มีความคดิสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนะงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ ภายใต้การให้ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมาความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

 1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. เจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งเฉพาะทางด้านอุปกรณ์การแพทย ์
 3. เจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งเฉพาะทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรม 
 4. เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลและสถานประกอบการทางด้านอุปกรณ์การแพทย ์
 5. เจ้าหน้าท่ีในสถานประกอบการทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
 6. นักออกแบบผลิตภณัฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์
 7. ผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิชาการ 
 8. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารพในด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ อีกทั้งมีความสามารถ 
ในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคณุภาพ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพ 
 3. เพื่อส่งเสรมิให้มีการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละพัฒนาซอฟต์แวร ์ 5. นักทดสอบซอฟต์แวร ์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน   6. ผู้จัดการโครงการ 
 3. ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล    7.นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. ผู้บริหารระบบเครือข่าย    8. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองความต้องการ
บุคลากรทางคณิตศาสตร์ในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ   
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์เช่นทักษะ 
ด้านตรรกะการใช้เหตุผล มีความสามารถในการค านวณ และการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างลึกซึ้ง 
พร้อมท้ังสามารถน าความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงิน และการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อแนวทางในการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา  
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกในวิชาคณิตศาสตร์มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงบูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจการเงินและคอมพิวเตอร์
เป็นต้น ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. สายงานด้านวิชาการ เป็นบุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ 
 2. สายงานธุรกิจการเงิน เป็นนักวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาระบบ หรือท างานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)  
หรือฝ่ายวางแผนระบบของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาคาร สถาบันวิจัย  
 3. สายงานด้านการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หรือค านวณเบี้ยประกัน และ
ด้านประกันสังคม เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในส านักงาน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 4. สายงานด้านวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นนักวิเคราะห์แผนโครงการและงบประมาณ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน  
 5. สายงานด้านคอมพิวเตอร์เช่น นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบกราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว  
นักออกแบบงาน และบ ารุงฐานข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ  
 6. สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  
 นอกจากนั้น บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้น ยังสามารถศึกษาต่อ  
ในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่  
   6.1. ด้านคณิตศาสตร์เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา  
   6.2. ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์งานด้านการค านวณโดยคอมพิวเตอร์วิศวกรรม คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น 
    6.3. ด้านการเงินและการประกันภัย เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์  
   6.4. งานด้านอื่นๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถด้านเคมีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคมีพื้นฐานท่ีมีทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเพื่อรองรับ
ความต้องการของประเทศด้านเคมีและวิศวกรรมเคมี ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  
 2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัทางด้านเคมีอุตสาหกรรม  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตทิี่ดีต่อวิชาชีพ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร ์
 2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม  
 3. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลติ/เจ้าหน้าท่ีฝา่ยวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 4. นักการตลาดทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคมภีัณฑ์  
 5. ผู้ประกอบการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความช านาญ ทีกษะในวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสรา้งสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. ส่งเสรมิ พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวตักรรม ให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยช์ได้และเป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากล 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทีด่ีในวิชาชีพท่ีดีในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. พนักงานฝ่ายผลติ   5. นักวิชาการ   
 2. พนักงานฝ่ายวางแผนการผลติ  6. บุคลากรทางการศึกษา  
 3. พนักงานฝ่ายควบคุมการผลติ  7. ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
 4. พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ ์  8. ประกอบอาชีพอิสระ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมรีะบบและเป็นข้ันตอน มสีมรรถนะในการท างานท้ังที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการ ผลิตภณัฑ์ 
หรืออุปกรณด์้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตสามารถปฏิบตัิงานท่ีส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
และสร้างจิตส านึกในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร 
 2. ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นงานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 2. พนักงานในหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
 3. พนักงานในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 
 4. พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
 5. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบิัติการ 
 6. ผู้ควบคุมระบบป้องกันมลพิษ 
 7. นักวิชาการดานสิ่งแวดล้อม 
 8. นักวิเคราะห์ ตดิตาม และตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 
 9. พนักงานฝ่ายขายอุปกรณห์รืออุปกรณ์ก าจดัมลพิษ 
 10. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการ ให้สามารถน าองค์ความรู้ 
ไปใช้พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขงานในภาคธุรกิจ ภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม โดยน าโจทย์ปัญหาจากหน่วยงานดังกล่าวมาเป็น
หัวข้อในงานวิจัยส าหรับท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในการแก้โจทย์ปัญหาจริงให้กับนักศึกษา ก่อให้เกิดการบูรณาการ การท าวิจัย
ร่วมกันระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานจากภาคธุรกิจ ภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อสร้างนักวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการช้ันสูงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติ อันท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการเขียนโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อท านายแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้ง
การพัฒนาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นต้น 
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. บุคลากรทางการศึกษา 
 2. นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
 3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ 
 4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ผู้ช่วยนักวิจัย 
 6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงิน 
 8. ผู้ให้ค าแนะน าด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 9. นักทดสอบระบบ 
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สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและอุตสาหกรรมในประเทศ 
 2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถส่งเสริมงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม 
 2. นักวิชาการ 
 3. งานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 
 4. นักบริหารและลงทุนด้านอตุสาหกรรม 
 5. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐ สถานพยาบาลและอุตสาหกรรมในประเทศ 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรประจ าสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. วิศวกรประจ าหน่วยงาน ที่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 3. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
 4. นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 5. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์วงจรรวม
เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและสอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมตอบสนองนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกของรัฐบาล 
 2. บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์และสืบค้นเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดงานวิจัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 3. ผลิตบุคลากรที่มีจิตส านึก ความรับผิดชอบ และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลในองค์กร เพื่อให้การท างานภายใน
องค์กรเป็นไปด้วยความเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรกระบวนการผลติ 
 2. วิศวกร/เจ้าหน้าท่ีควบคุมคณุภาพ 
 3. วิศวกร/เจ้าหน้าท่ีประจ าส่วนงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอตุสาหกรรม 
 4. วิศวกร/เจ้าหน้าท่ีในส่วนงานอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. ประกอบอาชีพอิสระ 
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สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสถิติ มีความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มาจริยธรรม จรราบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อต่นเองและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการสถิต ิ
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคณุภาพ 
 4. นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
 6. บุคลากรทางการศึกษา 
 7. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
 8. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย และมีความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดและการการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและ
หลักการที่ถูกต้อง 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มาจริยธรรม จรราบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อต่นเองและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
 2. นักวางแผนและประเมินความเสี่ยง 
 3. นักวิเคราะห์การตลาด 
 4. นักวิเคราะห์ข้อมลูและพัฒนาระบบ 
 5. นักวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุน 
 6. บุคลากรทางด้านการศึกษา 
 7. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ มีความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพต่างๆ  
 2. เพื่อผลิตบัญฑิตที่มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น าไปสู่การแข่งขันระดับนานาประเทศได้ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรต่อวิชาชี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการได้ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการสถิต ิ
 2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
 3. นักวิเคราะห์ข้อมลู 
 4. นักวิเคราะห์ธุรกจิ 
 5. ผู้บริหารข้อมูล 
 6. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ 
 7. ประกอบอาชีพอิสระ 
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6.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

หลักสูตรการศึกษาท่ีเปิดรับ และจัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 

หลักสูตร ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 
2. สาขาวชิาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ  
   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัด ุ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส ์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รวมหลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รวมหลักสตูรนานาชาติ)  
7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)    

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์

8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ
 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาติ)   
12. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
13. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รวมหลักสตูรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
14. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ

อิเล็กทรอนิกส ์
15. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่งมือวัด  
    (จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี) 

 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
16. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่งมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความเข้าใจและทักษาด้านกรรมวิธีการผลิต ระบบการผลติในภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรและ
เครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต รวมถงึการวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 
 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคดิและสามารถน าหลักการทางวิศวกรรมมาใช้แก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมการผลิตหรือเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ 
 2. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ในกระบวนการผลติ 
 3. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านระบบการผลิต 
 4. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ของการบริหารจดัการอตุสาหกรรม 
 5. ผู้ประกอบการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้หุ่นยนต์ และระบบการผลติอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
ปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลติให้สามารถท างานอัตโนมัติ 
 2.เพือ่พัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคดิและสามารถน าหลักการทางวิศวกรรมมารใช้แก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตหิรือเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ในกระบวนการผลติทีมีระบบอัตโนมตัิ 
 2. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม 
 3. ผู้ประกอบการ 
 4. นักวิชาการ/นักวิจัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้และความช านาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมคีวามพร้อมในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิสร้างสรรคม์ีความสามารถในการวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา เทคโนโลยดีา้นวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ
อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ  
 3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม และสามารถปฎิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางประกอบอาชีพ  
 1.วิศวกรเครื่องกล วิศวกรออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ  
 2. วิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรฝา่ยจดัซื้อ หรือวิศวกรฝ่ายขาย 
 3. บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและดา้นเครื่องกล 
 4. เจ้าของกิจการที่ประกอบการดา้นวิศวกรรม  
 5. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความรู้และทกัษะทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการวิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส ์
อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งของประเทศ 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตที่ทีคณุธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกร/นักวิจัยทางด้านโลจสิตกิส ์
 2. บริหารฝา่ยคลังสินค้าและฝา่ยจดัซื้อ 
 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวางแผนและควบคุมวัสดุ และสินค้าคงคลัง 
 4.ที่ปรึกษาการติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 
 5. อาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รวมหลักสูตรนานาชาติ) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมการบินและอวกาศ ท่ีพร้อมส าหรับการท างานออกแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิง
วิศวกรรมและมีศักยภาพส าหรับการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาเฉพาะทางหรือประกอบวิชาชีพนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 2. เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศท่ีสามารถมีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
และสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ
สาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม 
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ในการประกอบอาชีพท้ังในและต่างประเทศ 
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถประกอบอาชีพนักบินที่มีความรู้พื้นฐานในด้านวิศวกรรมการบินท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 5. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผูอ้ื่นไดด้ี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรทางการบินและอวกาศ วิศวกรเครื่องกลหรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 2. วิศวกรควบคมุการผลติและคุณภาพ 
 3. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติและผลิตภัณฑ ์
 4. ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม 
 5. เจ้าของกิจการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมเครื่องกล ที่พร้อมส าหรับการท างานออกแบบวิเคราะห ์สังเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
และมีศักยภาพส าหรับการศึกษาตอ่ระดับสูงในสาขาเฉพาะทาง หรือประกอบวิชาชีพนักวิจัย 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพพรอ้มส าหรบัการออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอตุสาหกรรม 
 3. เพือ่ผลิตวิศวกรที่รู้จักการท างานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผูอ้ื่นได้ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางประกอบอาชีพ  
 1. วิศวกรเครื่องกล 
 2. วิศวกรโครงการทางด้านวิศวกรรม 
 3. นักวิเคราะห์และวางแผนงานวจิัย 
 4. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมเครื่องกล 
 5. วิศวกรโรงงาน 
 6. อาจารย ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และ ต่อส่วนรวม มีความรู้ครอบคลุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตนเองเลือก มีความคิดอย่างเป็นระบบแบบวศิวกร เน้นการปฏิบัติเพื่อน าเอาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้งาน 
และสามารถแก้ปญัหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับภาคอุตสาหกรรม  
 2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนางานทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม และจริยธรรม 
แนวทางประกอบอาชีพ 

 1. วิศวกรไฟฟ้า      5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารไรส้าย 
 2. วิศวกรออกแบบและประมาณการ    6. วิศวกรโรงงาน  
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 7. วิศวกรระบบควบคมุ 
 4. ผู้ช่วยนักวจิัย     8. วิศวกรควบคุมอัตโนมัตต ิ
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการท างานของการประมวลผล การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และการพิจารณาด้าน
ประสิทธิภาพ 
 2. มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเลือกระเบียบข้นตอนวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย 
 3. มีความสามารถในการเรียนรู้ หวัข้อใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมคอมพวิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
และเรียนรู้แก้ปญัหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
 4. อธิบายผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในมิตติ่างๆ ที่มีต่อบุคคล สังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
 5. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมปีระสิทธิภาพ ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาสากล 
และภาษาคอมพิวเตอร ์
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรคอมพิวเตอร์    5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์    6. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  7. นักพัฒนาเว็บไซต์ 
 4. นักโปรแกรม     8. ผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. สามารถน าความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม ความรู้เฉพาะทาง วิศวกรรมโยธาเบื้องต้น และ
ความรู้ทั่วไป ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบ การทดลอง และทดสอบทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบ
โครงสร้าง การวางแผนและควบคุม โครงการวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสมทางเทคนิคคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และปลอดภัยตาม
บริบทของงานตามข้อก าหนดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคี 
  2. มีทักษะเบื้องต้นหรือทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการควบคุมโครงการก่อสร้าง การรับมือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการท างาน 
ความสามารถในการมองเห็นปมขัดแย้งหลักหรือการขัดกันของผลประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ป ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธาและมีความเข้าใจในผลกระทบของงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีต่อสาธารณะ  
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 5. มีความสามารถในการสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไป และมีความตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามความต้องการของบริบทวิชาชีพที่จะประกอบในอนาคต 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรโยธา ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 2. นักวิจัย 
 3. ประกอบอาชีพอิสระ  
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
 5. บุคลากรทางศึกษา 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิมีความซื่อสตัย์สจุริตในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดด้ี มีคณุธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการศกึษา การวิจัย และ การพัฒนาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
ของงาน 
  3. เพื่อผลิตบณัฑิตวสัดุที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถท างานในองค์กรระดับประเทศ ระดับภมูิภาคและ

ระดับนานาชาต ิ

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัย 
 2. วิศวกรด้านโลหะวิทยา 
 3. วิศวกรด้านกระบวนการผลิต 
 4. วิศวกรควบคุม/ตรวจสอบ คุณภาพของวัสด ุ
 5. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ด้านวสัด ุ
 6. วิศวกรด้านวัสดุในอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวัสดเุชิงนวัตกรรมให้มคีวามรูค้วามสามารถ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัตริวมทัง้มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางวิศวกรรมวสัดุอย่างช านาญ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวัสดเุชิงนวัตกรรมทีส่ามารถน าความรู้และเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมไปใช้ท างานเป็นทีมส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศได้ 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตวสัดุที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถท างานในองค์กรระดับประเทศระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาต ิ
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรด้านวัสด ุ
 2. วิศวกรด้านโลหวิทยา 
 3. วิศวกรด้านกระบวนการผลิต/วศิวกรด้านควบคมุคุณภาพการผลติ 
 4. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
 5. ผู้ช่วยนักวิจัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต
ในวิชาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
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 3.เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถท างานเป็นทีม และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีอีกทั้งมีคุณธรรม  และจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  นักวิชาการ/ผู้ช่วยนักวิจัย 
 2.  วิศวกร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3.  วิศวกร ด้านการผลิต 
 4.  วิศวกร ด้านควบคุมคณุภาพ  
 5.  วิศวกร ด้านซัพพลายเชนและโลจสิติกส์  
 6.  วิศวกร ด้านความปลอดภัย 
  7.  วิศวกร ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญและมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรยีนรู้การท างานด้านวิศวกรรม 
ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น  
 2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรคส์ามารถปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม  
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พ่ึงของสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  วิศวกรระบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรซ่อมบ ารุง และวิศวกรฝ่ายขาย ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบ เครื่องมือวัดและการ
ควบคุม  
 2. ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม  
 3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  4. บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมหรือสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 
  5. พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตวิศซกรที่มีความรู้ ความช านาญ และมีทักษะทางช่าง พร้อมที่จะเรยีนรู้การท างานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และพลังงานในระดับที่สูงขึ้น 
 2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวจิัยและพัฒนาด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พ่ึงของสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  วิศวกรระบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบ ารุง และวิศวกรฝ่ายขาย ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน 
 2. ท่ีปรึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา้อุตสาหกรรมและพลังงาน 
 3. บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานหรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทาง
วิศวกรรมเคมี มีทักษะทางวิชาการ ทางสังคม มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการถ่ายทอด และมีความพร้อมที่จะเป็นวิศวกรที่
ต้องสนองความต้องการในระดับภมูิภาค 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเคมีที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดผลประ
โยช์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีของประเทศแบบสมดลุและยั่งยนื 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีศักยภาพมากข้ึน 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีสามารถสือ่สารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรับผดิชอบตอ่หน้าที่และสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต ด้านการออกแบบและความคุมกระบวนการ ดา้นความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยีปโิตรเลยีมและปิโตรเคมี 
 2. อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 3. เจ้าของกิจการ 
 
6.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
1. ผลิตนักเทคโนโลยี และวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีรวมทั้งผลิตบุคลากรระดับเตรียม

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ คู่คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพรวมทั้งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างสังคม 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  ของผลผลิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง และด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปความร่วมมือแบบทวิภาคีกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
และเพื่อชีวิตจริง 

3. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ให้สามารถช้ีน าสังคมและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการในรูปพหุภาคี ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งภูมิปญัญาและเอกลักษณไ์ทย ให้ปรากฏแก่ประชาคมโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดี  
 

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดรับ และจัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา 

1. สาขาเครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย และโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Program) 
2. สาขาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย และโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Program) 
3. สาขาโยธา โปรแกรมภาษาไทย และโปรแกรมภาษาอังกฤษ ( English Program) 

 

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี 13 สาขาวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  
     - แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล  - แขนงวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์เครื่องกล 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพ่ิมพ์และเครื่องมือ  
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5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร ์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ – แขนงวิชาโทรคมนาคม  - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์   
     - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ   - แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
    - แขนงวิชาวิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ก าลัง  - แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม 
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  - แขนงวิชาการออกแบบผลติภณัฑแ์ละการผลติ 
        -แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
13. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
 

3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 6 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกล - ออกแบบเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ ์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องต้นก าลงั - เครื่องต้นก าลังอุตสาหกรรม - เทคโนโลยยีานยนต ์
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  - เครื่องมือวัดและควบคุม  - โทรคมนาคม  - คอมพิวเตอร์ 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ก าลัง 
6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 

 

4. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 2 สาขาวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

 1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล   
  – แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล - แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องจักรกล 
 3. เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
 

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาเคร่ืองกล  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาโยธา 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

การศึกษาต่อ 
ปริญญาตรีทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยการศึกษาทั้งในและต่างประเทศระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี 
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความร ูความเข้าใจในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่งกล 
 2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมชวยวิเคราะหงานทางวิศวกรรม  
 3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรฝายผลิต วิศวกรฝายออกแบบ วิศวกรฝายซอมบ ารุงช้ินสวนเครื่องจักรกล  
 2. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรกล  
 3. ผชูวยสอน ผชูวยวิจัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่ออุตสาหกรรม  
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในรปูความร่วมมือ แบบทวิภาคีกับภาคอุตสาหกรรม 
  3. เพื่อศึกษาค้นคว้าพัฒนาและสรา้งงานท่ีมีคุณค่าด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาต ิ
  4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีเจตคติที่ดตีอ่วิชาชีพ มีจรรยาบรรรณและรับใช้สังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่ออุตสาหกรรม  
 2. นักวิชาการและนักวิจัย  
 3.ผู้ประกอบการในงานวิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่ออุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรูค้วามสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบิัติ สามารถค านวณและออกแบบระบบการท าความเย็น
และการปรับอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  
 2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการท าความเย็นและการปรับอากาศได้อยา่งถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม  
 3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานในสถานประกอบการได้จริง สามารถติดตั้งและควบคมุการติดตั้งระบบ 
การท าความเย็นและการปรับอากาศได้ และควบคมุการท างาน ของระบบการท าความเย็นและการปรบัอากาศให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการออกแบบ  
 4 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น า และวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 5 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประกอบกิจการของตนเองอีกทั้งเพื่อเป็นรากฐานท่ีมั่นคงให้เศรษฐกจิของประเทศไทย 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรการท าความเย็นและการปรับอากาศ  
 2. นักเทคโนโลยีการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
  3. นักวิชาการการท าความเย็นและการปรับอากาศ  
 4. เจ้าของกิจการ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. มีความสามารถในการออกแบบการสร้างแม่พิมพ์และเครื่องมือได้  
 2. มีความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรมเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ในการท างาน 
และสนบัสนุนงานวิจัย  
 3. สามารถใช้ซอฟแวร์ช่วยในกระบวนการออกแบบวิเคราะห์และสรา้งช้ินส่วน  
 4. เป็นบุคคลที่มีความสามารถท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรการผลิตและบ ารุงรักษาด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
  2. วิศวกรด้านการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต  
 3. วิศวกรฝ่ายการวจิัยและพัฒนา  
 4. วิศวกรฝ่ายควบคมุคุณภาพ  
 5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครือ่งมือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานความรู้ด้านวศิวกรรม และด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และ 
ปิโตรเคมีเพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตและกระบวนการขึ้นรูปทางเทคโนโลยีวศิวกรรมพอลิเมอร์ และปิโตรเคมี  
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมในการท างานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุพอลเิมอร์ สารปโิตรเคมี และ
กระบวนการขึ้นรูปส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตผลติภณัฑ์ที่มคีวามหลากหลายในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
  3. เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต และการท างานในสถานประกอบการ  
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  
 2. วิศวกรด้านปิโตรเคมี  
 3. วิศวกรกระบวนการผลติ 
  4. วิศวกรฝ่ายการวจิัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  5. วิศวกรฝ่ายควบคมุคุณภาพ  
 6. ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจอิสระ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1 เพื่อผลิตวิศวกรทีม่ีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบิัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และสามารถ
ท างานด้านอุตสาหกรรมยานยนตไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถคิดวเิคราะห์ ประยุกต์ แกไ้ขปัญหา เพื่อสามารถรับการถ่ายทอด ความรูแ้ละน าไปพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้น าทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
 2. ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยียานยนต์  
 3. นักวิชาการยานยนต์  
 4. ผู้ประกอบการศูนย์บริการรถยนต์ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี  และปฏิบัติ
สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และมีความเช่ียวชาญในการออกแบบระบบการจัดการและพัฒนาระบบควบคุมงานอัตโนมัติใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์แก่สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรในระบบการผลติอัตโนมตัิ  
 2. นักธุรกิจ  
 3. วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล  
 4. ท างานภาครัฐและเอกชน  
 5. บุคคลากรทางด้านการศึกษา  
 6. ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นๆ ที่มีพ้ืนฐานใกล้เคียงกัน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในทางวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมเฉพาะทางด้าน 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ วัดและควบคุม และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
 3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพมีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าที่และสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส ์
 2. วิศวกรการวัดคุมและอัตโนมตั ิ
  3. วิศวกรโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง 
  4. วิศวกรคอมพิวเตอร์  
 5. ผู้ช่วยวิจัย  
 6. บุคลากรทางการศึกษา  
 7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การวัดคุม และอัตโนมัติและ 
การกระจายภาพและเสียง 
 8. เป็นผู้ประกอบการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้
ในงานอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้  

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
3. เพื่อส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสรา้งความมั่นคงทางสงัคมและเศรษฐกิจของ 

ประเทศ 
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แนวทางประกอบอาชีพ 
1. นักออกแบบ ติดตั้งและควบคมุการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
2. วิศวกร 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรอือิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมในแตล่ะด้าน 
 3.เพื่อผลิตวิศวกรที่มีเจตคติทดีี มีคุณธรรมและมีทักษะเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินธรุกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรอุตสาหการในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2. วิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
 3. วิศวกรด้านโลจิสติกส ์
 4. วิศวกรออกแบบ 
 5. วิศวกรขาย 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะในดานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานดานวิศวกรรมโยธา  
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในดานวิศวกรรมโยธา 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติผานความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมการกอสราง และองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและเสริมสรางใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนในการเปนผูประกอบการและการลงทุน  
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝเรียนรูสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถศึกษา 
ตอในข้ันท่ีสูงกวาขึ้นไปได  
 6. เพื่อปลูกฝงความเปนผูน าที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในงานอาชีพวิศวกรโยธาแกบัณฑิต ตลอดจนการปลูกฝงส านึก
ความรับผิดชอบที่ดีของตนเองในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาตอสังคม และสิ่งแวดลอมโดยยึดมั่นในความปลอดภัยและกฎหมาย 

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรควบคุมงานกอสราง / วิศวกรที่ปรึกษา / วิศวกรออกแบบ 
  2. เจาของธุรกิจกอสรางและผลิตภัณฑกอสราง / ผรูับเหมางานกอสราง รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวของ  
 3. ขาราชการ / พนักงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ ในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 4. พนักงาน / นักบริหารงานของบริษัทเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมกอสรางที่เกี่ยวของ 
 5. นักวิจัย / นักพัฒนาผลิตภัณฑดานการกอสรางหรือนวัตกรรมดานวิศวกรรมโยธาหรือที่เกีย่วของ 
 6. นักวิชาการ / อาจารยในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวของ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติและนักวชิาการในระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถในการท างานเฉพาะเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยาน และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ทีสู่งขึ้น 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกีย่วข้องโดยผ่านกระบวนการเรยีนการสอนและการวจิัยที่เกิดขึ้นจาก
หลักสตูรที่เปดิสอน 
 3. เพื่อผลิตบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานที่มีมาตรฐานสากลรองรับและมีศักยภาพ เข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยส์ัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
 5. เพื่อให้มีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสตูรได้ร่วมมือกบภาคเอกชนด าเนินการวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 2. นักวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 3. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานระบบซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคณุภาพและความปลอดภัยการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 5. ช่างบริการภาคพื้นอากาศยาน 
 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน 
 7. เจ้าหน้าที่บริหารการจดัการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถด้านการผลิต การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิมี
ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตรใ์หม่ๆ ที่เหมาะสมเพื่อน ามาประยกุต์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนางานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 

 1. นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในภาคธรุกิจและภาคอุตสาหกรรม 
  2. นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานการจัดการการผลติ และนักพัฒนาเว็บไซต  
 3. ผดููแลระบบเครือขายและเครื่องแมขายภายในองคกร 
 4. ผจูัดการหรือดูแลงานดานโลจสิติกส ์
 5. ผปูระกอบอาชีพอิสระในสายงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการจัดการการผลติและสารสนเทศ  
 6. พนักงานองคกรภาครัฐ 
 
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีและวิศวกร ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถคู่
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตด้านเทคโนโลยี 
 3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้ 
อย่างเหมาะสม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมการเช่ือม  
 2. นักวิจัยทางด้านกระบวนการเชื่อมและวสัดุที่ใช้ในการประสาน 
 3. ครู อาจารย ์
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมการเชื่อม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในทางเทคโนโลยีเครื่องกล 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรฝ่ายผลิต 
 2. วิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องจักรกล 
 3. วิศวกรแม่พิมพ ์
 4. วิศวกรฝ่ายออกแบบ 
 5. ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวท่ีเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกล ผลิตเครื่องจักรกล ซ่องบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
หรือออกแบบแม่พิมพ ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการผลิต ติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ 
  2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการในงานวิจยัและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม  
และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมระบบควบคุมและระบบอัตโนมตัิ  
 2. ผู้ช่วยวิจัย  
 3. บุคลากรทางการศึกษา  
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและเทคโนโลยดี้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบควบคุม
และระบบอัตโนมัติ  
 5. อาชีพท่ีเป็นผู้ประกอบการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต ตดิตั้งและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ผลติบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
 3. ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวตักรรม การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม ่
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แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักออกแบบ ติดตั้งและควบคมุการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 2. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 
 3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
 4. พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรอือิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์
วัตถุประสงของหลกัสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ ท่ีมีความรูค้วามสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัิในการ
บริหารจดัการด้านการออกแบบ ดา้นการสร้างและควบคุมระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลติในอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อวิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม มนุษยสมัพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. นักพัฒนาระบบการผลิตอตัโนมัต ิ
 2. นักการศึกษา/วิชาการ 
 3.ประกอบอาชีพอิสระในระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัตติ่างๆ 
 
6.6 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
1. เพื่อผลิตบณัฑิตในหลักสตูรศลิปะบัณฑติ หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต และหลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ ให้มีความรู้

ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและทักษะในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านหลักวิชาการและทักษะการปฏิบตัิงานท่ีมีความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศลิปะ เพื่อ

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริการทางวิชาการแก่ภาควิชาการ แก่ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สังคมและชุมชน 

ตลอดจนประเทศชาติตามแนวทางและนโยบายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
 

สาขาวิชาออกแบบภายใน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนผูที่ประกอบวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน และมัณฑนศิลปนักออกแบบ
ภายในมีความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
 2. เพื่อผลิตบณัฑิต ที่มสีมรรถนะในการปฏิบัติทางดานวิชาการและวิชาชีพ คนควาและวิจัยที่เปนองคความรใูหม ทางดานการ
ออกแบบภายใน ทางดานวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายในและมณัฑนศลิป  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัยและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
และปฏิบตัิตนใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตลอดจนมคีวามเขาใจ ในศิลปวัฒนธรรม ภมูปิญญาของชาต ิ
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักออกแบบภายใน ในหนวยงานราชการและเอกชน  
 2. นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางดานสถาปตยกรรมภายใน การออกแบบภายในและมณัฑนศลิป  
 3. ผปูระกอบอาชีพอิสระในดานการออกแบบภายในและมณัฑนศลิป  
 4. เจาของธุรกิจสวนตัว 
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สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวตักรรมเซรามิกส์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดานออกแบบผลติภณัฑนวัตกรรมเซรามิกสที่มีความรคูวามสามารถ ทั้งทางทฤษฎี 
และปฏิบตัิ ทางดานความคิดสรางสรรคการออกแบบมาผสมผสานกบัเทคโนโลยีให สามารถท างานในภาคอุตสาหกรรม 
และประกอบอาชีพอิสระดานงานออกแบบเซรามิกส  
 2.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มีพื้นฐานความรทูี่ดีในดานงานออกแบบผลิตภณัฑนวัตกรรมเซรามิกส มีความสามารถพัฒนา คนควาและ
วิเคราะหเพื่อสรางองคความรทูางการออกแบบเชิงนวัตกรรม  
 3.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหรจูักการท างานรวมกับผอูื่น มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางดานวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักออกแบบดานเซรามิกสในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  
 2. นักพัฒนาผลิตภณัฑและผชูวยนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเซรามกิส 
  3. ผปูระกอบการเซรามิกสขนาดกลาง และยอม (SMEs) 
  4. อาชีพอิสระในการออกแบบ และสรางสรรคผลงานดานผลติภณัฑเซรามิกส ์

สาขาวิชาศิลปประยกุต์และออกแบบผลิตภัณฑ์   
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานในสายงานศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้โดยมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์
งานออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้  
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบได้ 
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมี จรรยาบรรณวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจภุัณฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  3. ผู้ช่วยนักวิจัย  
 4. นักวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการปฏิบตัิทางด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม สาขาสถาปตัยกรรมหลักได้ 
  2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัยและตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
และปฏิบตัิตนให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีจิตส านึก ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาของชาต ิ
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. สถาปนิก* ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
  2. นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม  
 3. ผู้ท าแบบก่อสร้างและราคางานก่อสร้าง  
 4. ผู้บริหารงานก่อสร้างหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม  
 5. อาชีพอิสระในด้านการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม  
 * ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามข้อก าหนดของสภาสถาปนิก 
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สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกจิ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความร ูความสามารถทางการบรหิารโครงการ ดานการบริหารจัดการพื้นท่ีการออกแบบภายใน การจดั
นิทรรศการและการแสดงสินคา  
 2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความร ูความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ  
 3. ผลิตบณัฑิตใหมีคณุธรรมและจริยธรรมควบคกูับการท างานได ้

แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผจูัดการโครงการในภาครัฐและเอกชน  
 2. ผบูริหารงานออกแบบภายใน  
 3. ผปูระสานงานออกแบบภายใน  
 4. ผปูระกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับธุรกิจออกแบบภายใน 
 5. ฝายสรางสรรคของหนวยงานและเอกชน 
 
6.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต ์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่ไดม้าตรฐานตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
 2. เพื่อผลิตวิศวกรส าหรับตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีศักยภาพในการท างานและก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลง 
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อหรือพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น 
 5. เพื่อผลิตวิศซกรที่มาคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมาความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. วิศวกรออกแบบ 
2. วิศวกรติดตั้งงานระบบทางกล 
3. วิศวกรออกแบบระบบท่อและการปรับอากาศ 
4. วิศวกรซ่อมบ ารุงและรักษาเครือ่งจักรในอุตสาหกรรม 
5. วิศวกรทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
6. วิศวกรประจ าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ัวไป 
7. นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
8. วิศวกรขายผลติภณัฑ ์
9. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ที่จ าเป็นและมีทักษะเทคนิคข้ันสูงส าหรับการประสบความส าเร็จในอาชีพ 
 2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารในการเรยีนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนือ่งกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 3. ผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการเป็นผูน้ าและท างานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาด้วยการคิดทีส่ร้างสรรค์และสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรไฟฟ้า     2. วิศวกรทางด้านการวัดคมุ 
 3. วิศวกรทางด้านระบบอัตโนมัต ิ   4. วิศวกรโรงงาน 
 5. ผู้ช่วยนักวิจัย     6. บุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
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หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่และระบบอัตโนมัติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบญัฑิตที่มคีวามรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยียานยนตส์มัยใหม่และระบบอัตโนมตัิตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยยีานยนตส์มัยใหม่และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาในพ้ืนท่ีที่ด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน 
 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกดิขึ้นจากหลักสตูรที่เปิดสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝรู่้ และมีความเขา้ใจถึงความจ าเป็นท่ีจะศึกษาอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งมีความ่
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักเทคโนโลยดี้านยานยนต์สมยัใหม ่
 2. นักเทคโนโลยดี้านการผลิตในระบบอัตโนมตั ิ
 3. นักปฏิบัติการดา้นยานยนต์สมยัใหม่และระบบอัตโนมตัิ 
 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 
 5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์สมยัใหม่และระบบอัตโนมัติ      
 
6.8 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้าน
กระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยดี้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 
 3. เพื่อส่งเสรมิงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการเคมแีละสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
พื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร ์
 2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยี 
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ/เจ้าหน้าท่ีฝา่ยวิจัยและพัฒนา/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 4. ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสิ่งแวดล้อม 

5. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีพลังงานและการจดัการ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยทีางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 
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 3. เพื่อส่งเสรมิงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ ให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
พื้นที่แถบชายฝั่งภาคตะวันออก 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมทางด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ดา้นพลังงานและการจัดการพลังงาน 
 2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 
 3. นักวิเคราะหร์ะบบและตรวจสอบงานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
 4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจดัการพลังงาน 

 
6.9 คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบรหิารงานทางด้าน
ระบบสารสนเทศ สามารถออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศส าหรบัธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยใช้เหตุและผลในการแก้ปญัหาปฏิบัติงานดว้ยหลักวิชาการที่มีการ
วางแผนและควบคมุอย่างเป็นระบบ 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สจุริตขยันหมั่นเพียร ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม 
 4.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความสามารถในงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอรท์ี่จะน าไปใช้ในการพัฒนางานขององค์กร 
ภาคธุรกิจ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผู้ประกอบอาชีพในสายงานท่ีเกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร ์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์
 3. นักพัฒนาโปรแกรม 
 4. นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต ์กราฟฟิกส์ และสื่อมลัติมเีดีย 
 5. ผู้ดูแลระบบและฐานข้อมลูคอมพิวเตอร ์

สาขาวิชาการบัญช ี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางการบัญชีทีม่ีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทางการบญัชี 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักบัญชีและนักบรหิารงานท่ีมีคณุภาพ 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาวิชาชีพบัญชี สามารถถ่ายทอดความคดิเห็นต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้ 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีระเบยีบวินัยและจิตส านึกในจรรยาบรรณของการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 5. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความพร้อมในการวิจัยทางด้านการบัญชี 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ประกอบอาชีพทางด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้านตรวจสอบและควบคุมภายในตามสถานประกอบการ 
 2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงินและบัญช ี
 3. พนักงานขององค์กรภาครัฐ 

4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปญัหาต่างๆ เกี่ยวกับ 
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส ์
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักบริหารและนักปฏิบัติงานทางด้านธรุกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและจติส านักในจรรยาบรรณของการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความพร้อมในการท าวิจัยด้านธรุกิจด้านอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจดัซื้อจัดจ้าง 
 2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน 
 3. พนักงานขององค์กรภาครัฐ 

4. นักวิจัยทางด้านบริหารธรุกิจ 
 

6.10  คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ ทางสังคม และมีความเช่ียวชาญ การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย ์เข้าสู่ภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีต่อบสนองความต้องการก าลังคนด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ สอดคล้องตามแนวคิดการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการในด้านบริหารจดัการ การทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และอื่นๆ 
 2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจดัการธรุกิจ 
 3. พนักงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
 4. นักวิจัยทางด้านการบริหารธุรกจิ 

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามความต้องการของภาค
ธุรกิจและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
 2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีขดีความสามารถทางด้านการบริหาร อุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการ พร้อมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา  
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้วิชาการและวิทยาการใหม่ ๆ กับการบริหารจดัการทีด่ีให้เข้า
กับสถานการณ์หรือความต้องการขององค์กรได้  
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานตามสถานประกอบการด้านการผลิต การวางแผนการผลิตและการให้บริการ  
 2. นักวิจัยด้านการบรหิารการผลิต  
 3. เจ้าของกิจการ นักลงทุน  
 4. พนักงานองค์กรภาครัฐ  
 5. บุคลากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
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6.11  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ในด้านบริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบการ
เพื่อน าไปพัฒนาองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับขององค์การธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
 3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าในระดับภมูิภาค ผ่านการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการ
ขยายโอกาสของธุรกิจและการศึกษาของภูมิภาคให้เกดิความเท่าเทียมกัน 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ผู้บริหารหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 
 2. แผนกต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก ่
     2.1 แผนกทรัพยากรมนุษย ์
     2.2 แผนกการตลาด 
     2.3 แผนกวางแผนและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 3. ธุรกิจธนาคาร ได้แก ่
     3.1 แผนกสินเช่ือและการเงิน 
    3.2 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ 
      3.3 แผนกรับลูกค้า 
 4. ธุรกิจน าเข้าและส่งออก 

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสามารถให้บริการวิชาการและงานวิจัยดา้นอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแก่ชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีของประเทศ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ธุรกิจโรงแรม  4. ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา 
 2. ธุรกิจน าเที่ยว  5. ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 3. ธุรกิจการบิน  6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
6.12  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงมีความรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
 3. เพื่อส่งเสรมิงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักโภชนาการ 
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ/ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ/์ฝ่ายประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 3. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร ์
 4. ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกจิการ 
 5. ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาศาสตร์ โภชนาบ าบัด พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นต้น 
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สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถ ท้ังทางทฤษฎี และปฏบิัติในระบบการผลิตเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์อาหารและ
บรรจภุัณฑร์่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพและความงามโดยให้บัณฑิตสามารถเรียนรูด้้วยตนเอง มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่เสมอและสามารถน าความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยไีปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสรมิการวิจัย และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตก่ระบวนการผลติจนถึง
การจัดจ าหน่าย 
 3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณที่ดี มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นและเปน็ผู้น าที่ดี 
 4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการสร้างนวัตกรรม ท่ีน าไปสู่การด าเนินการธุรกิจและเทคโนโลยี 4.0 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต่างๆ  
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คณุภาพผลติภัณฑ์อาหารและมิใช่อาหาร 
 3. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์อาหารและมิใช่อาหาร 
 4. นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ในหน่วยราชการ/รัฐวสิาหกิจ เช่นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวิทย์ฯ มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 5.อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการคณุภาพ เช่น ฝา่ยควบคุมกระบวนการผลติ  
ฝ่ายควบคมุคุณภาพฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และฝ่ายประกันคณุภาพในอตุสาหกรรมอาหารและมิใช่อาหารฯ มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 6.ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความรู้ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทีด่ี รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
 3. เพื่อส่งเสรมิงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. ฝ่ายผลิต ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคณุภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในโรงงานแปรรูปอาหารและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
กับอุตสาหกรรมเกษตร 
 2. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลติ เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ เจ้าหน้าท่ีโลจสิติกส์ ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร 
 3. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ ในสถาบันวจิัย และสาบันการศึกษา 
 4. ประกอบอาชีพอิสระ 


