
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

  
 

   
 

   

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) 
ปีการศึกษา 2566 

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

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

                                                                              
ม. 3 
 
ม. 6 และ ปวช. 

เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย - เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ป ี

ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ป/ีปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ี
  
            * ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS66 ของ ทปอ. 
              ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ได้ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
              เพ่ือยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 



 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  
ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) 
    -------------------------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครบุคคลที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ ใน 
ภาคเรียนสุดท้ายระดับช้ัน ม.3  ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี ้
  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน  
ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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. 
 จัดการศกึษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร     

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม -    

2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -   - 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -    

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -   - 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

6. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -    
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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 ากับของรัฐ ที่จัดการศึกษาตั้ งแต่ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงระดับ
ปริญญาเอก และด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยกระบวนการของมหาวิทยาลัยเองมาตั้งแต่เริ่มเปิด
มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2502  จนถึงปัจจุบัน   
  การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส
ให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในโครงการปกติ และหรือโครงการสมทบพิเศษ โดยจะเลือกสมัครเพียงโครงการใดโครงการหนึ่งหรือ
สมัครทั้งสองโครงการ ทั้งนี ้โครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษจะมีส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 
  ส่วนที่เหมือนกัน  
  • มาตรฐานการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา   
  • ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 
  ส่วนทีแ่ตกต่างกัน 
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

1.1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 

รายการ ก าหนดการ สถานที่ด าเนินการ 

1. ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ต  

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึง  
วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2566 

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

2.  ประกาศสถานที่สอบ วันท่ี 13 มีนาคม 2566 http://www.admission.kmutnb.ac.th 

  
 * เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 ของทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการ
ยืนยันสิทธ์ิเข้ามหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนและดูขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS66 ของทปอ. สามารถสอบถามได้ที่ ทปอ. โทรศัพท์ 02-126-5111 
ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. 
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1.2 ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
รายการ 

 
ระดับ/คณะ/วิทยาลัย 

สอบข้อเขียน ประกาศผล 
สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 
และ 

ส่งผลตรวจ
สุขภาพ 

ประกาศผล 
สอบคัดเลือก 

ปวช. 3 ปี     

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

ปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี     

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กทม./มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
   (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 5 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
   (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
   (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 

25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
   (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 

25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะบริหารธุรกิจ (มจพ. วิทยาเขตระยอง) 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

ปริญญาตรี 2 - 3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี       

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
   (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

25-26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 5 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
   (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี) 26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

 - อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 
   (เรียนที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
อุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ) 

26 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 8 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 

หมายเหตุ   1. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

    2. 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 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 

1.4 สรุปข้อแตกต่างโครงการปกติและโครงการสมทบพิเศษ  
  ส่วนที่เหมือนกัน คือ 1. มาตรฐานการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีเหมือนกัน 

 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 ป ี 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. 

ระดบัปริญญาตรีเทียบโอน 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/ 3 ปีคร่ึง 
(-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/ 

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ส)* 

โครงการสมทบพิเศษ/ 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

สมทบพิเศษ (สท)** 

โครงการพิเศษ 
(English 
Program) 

สองภาษา ภาษาอังกฤษ(อ)/
นานาชาติ(น) 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน  
ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18,000  55,000.-   

2. ปริญญาตรี       

2.1 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี/วิทยาเขตระยอง 19,000 29,000    

เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย /
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 
25,000 (ส) 

    

2.2 มจพ. กรุงเทพฯ      

2.2.1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
   2.2.1.1 สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์นวตักรรมเซรา
มิกส์/สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ                 

 
22,000(ส) 

    

   2.2.1.2 สาขาวชิาออกแบบภายใน/ สาขาวิชา 
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์/ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม                         

28,000 (ส)     

2.2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   19,000     

         25,000 (ส)     

2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 19,000 29,000     
  2.2.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟิสิกส์
อุ ตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ /สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย์/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม/สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง 

19,000 (ส)* 29,000 (สท)*    

   2.2.3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม/สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์/
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์/
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม /สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ 

25,000 (ส) 30,000 (สท)  45,000  

2.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,000     
         25,000 (ส) 30,000 (สท)   60,000 (อ) (น) 
  2.2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

   2.2.5.1 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรม 
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

19,000     

   2.2.5.2  สาขาวชิาอื่น ๆ 25,000 (ส)*     

2.2.6 วิทยาลัยนานาชาติ     60,000 (น) 

2.2.7 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  25,000 (ส)     

 19,000 (ส)  
(หลักสูตรเทียบ

โอน) 

    

2.2.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     45,000 (น) 

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



ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
 

 

5 

 

1.5 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษา

ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวทิยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครอาจเสียสิทธ์ิในการสมัคร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 การประกาศผลสอบ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

กรณีผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ใหต้ิดต่อกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627  

หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. 

http://www.result.kmutnb.ac.th/%20และเว็บไซต์ของคณะ/


ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566 6 

1.7  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing–House ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ป ี 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินการ
ยืนยันสิทธ์ Clearing-House ระหว่างวันท่ี 4 - 5 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ซ่ึงสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที ่https://student.mytcas.com 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 4 - 5 
พฤษภาคม 2566 โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธ์ิ ได้ไม่เกิน  
3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็น
คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 
 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
รับตรง (สอบข้อเขียน)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 
เป็นต้นไป 

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

 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในระบบ Clearing–House แล้ว ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายช่ือไปตัด
สิทธ์ิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 

https://student.mytcas.com/
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4. การรับสมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
 

ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 - 3 ป/ีปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ป ีโครงการปกต ิหรือโครงการสมทบพิเศษ ในคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 

 มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 มจพ. วิทยาเขตระยอง    อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 

 

4.1 สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัคร  
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE-R) * 
(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

30 01301 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

 หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
  2. * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
  โครงการสมทบพิเศษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
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  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป ี(เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT - R)*  
   (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

15 02301  - - x - - x ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ 
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ 
อนุปริญญาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

วิศวกรรมไฟฟ้า* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

- วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม 

(TTE - Pow. - R)* 

 

5 

 

02303 

  

- 

 

 - 

 

x 

 

- 

 

x 

 

- 
 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/

อิเล็กทรอนิกส์ 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  

(TTE-Elec.-R )* 

5 02305  -  - x - x - 

วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R)* 20 02311 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 
หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
 2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 3.*เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที่ 

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3 ป ีหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - R)* 25 03301  -  - x - - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล สาขาเครื่องกล/ 

สาขาเทคนิคโลหะ/ อุตสาหกรรมการต่อเรือ/ เทคนิคการเชื่อม
อุตสาหกรรม/ เทคนิคการเชื่อมโลหะ/ เทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม/ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร/ เทคนิคซ่อมตัวถึงสีและ
สีรถยนต์/ ช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน 

เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT - T)* 30 03302  -  - x - - - 
เทคโนโลยีเครื่องกล* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)          
 - ออกแบบเครื่องกล (MDT - T)* 10 03304  -  - x x - - 

 - ออกแบบแม่พิมพ์ (TDT - T)* 25 03305  -  - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/อนุปริญญา
ทางช่างอุตสาหกรรม 

 - ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (AcT-T)* 20 03328  -  - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ช่าง
อุตสาหกรรม/แม่พิมพ์/ สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
(PNT - R)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

35 03310  - - x - x - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
หรือ อนุปริญญาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครต้องมี
พื้นฐาน ปวช. ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

 (PNT - T)* (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  
15 03311 - - x - x - 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
 2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 5. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีต่อเนื่อง  2 - 3 ป ีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์*  
- เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT - R)* 

 
15 

 
03312 

 
- 

 
- 

 
x 

 
- 

 
x 

 
- 

 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม (ETT - R)* 15 03314 - - x - x - 

- คอมพิวเตอร์ (ECT - R)* 15 03316 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT – R)* 
  

16 03320 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง*          
- เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์ 
 (AmT-R)* 

30 03308 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

- เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R)* 30 03306 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา /ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชา 
ชางกลเกษตร /ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
 2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 5. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต 
เครื่องจักรกล*  
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R* 

 
 

10 

 
 

03321 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล 

- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล 
(MDET(D)-2R* 

20 03322 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ 
อนุปริญญาสาขาวิชาทางช่างอุตสาหกรรม/ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET-2R)* 
  

30 03326 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล/ สาขางาน
ยานยนต์/ เครื่องกลอุตสาหกรรม/ เครื่องกลเรือ/ เครื่องกล
เกษตร/ ตัวถังและสีรถยนต์/ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง/ สาขางานเครื่องมือกล/ ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
เขียนแบบเครื่องกล/ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ      
(TDET - 2R)*  

25 03318 - - x x - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล และ
อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
 2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 5. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
(PNET) (PE) – RS*    

35 03323 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครต้องมีพื้นฐาน ปวช. ด้านไฟฟ้า หรอื
อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับ
อากาศ (RAET-2R)*   

30 03325 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและการปรับ

อากาศ (RAET-2T)*   
30 03327 - - x - - - 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์*           
  - แขนงวิชาโทรคมนาคม (EnET(T) – 2R) 15 03329 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชากลุ่มไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบ ารุงรักษา เครื่องสื่อสารการ
บิน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคา
ทรอนิกส และหุนยนต 

 - แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
(EnET(B) – 2R) 

15 03330 - - x - x - ปวส. ประเภทวิชากลุมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟาก าลัง สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชา
การบ ารุงรักษา เครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
 2. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – R) เป็นหลักสูตรที่เรียนในวัน/เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 3. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (xxx – T) เป็นหลักสูตรที่เรียนนอกเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) 
 4. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.00 
 5. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหสัวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป ี(เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 

   ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์     
   (IMIs- R) 
     - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 
 

15 

 
 
04302 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/

อิเล็กทรอนิกส์  

 หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องท่ีมี  x  หมายถึง รหัสวิชาท่ีผู้สมัครสาขาวิชาน้ันต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาน้ันก าหนด มิเช่นน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชาน้ัน 
  2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน  2 ปีครึ่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) 

 

40 05303 - - x - - - ปวส. สาขาวิชาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือ 
สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
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 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีต่อเน่ือง  2 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI - R) 20 06301 - - x - - x ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ กลุ่มวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์/ อนุปริญญาที่ก าหนด/ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ/ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และผู้สมัครต้องได้
ศึกษาวิชาพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  

การจัดการอุตสาหกรรม (IMT-R) 30 06303 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/ 
อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/ เคมีอุตสาหกรรม/กลุ่มวิชาอื่น ๆ 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET-R) 30 06304 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเครื่องกล/ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/เคมีอุตสาหกรรม อนุปริญญาทางช่างอุตสาหกรรม/
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภท
วิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

    หมายเหตุ   1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ
3. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ
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  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)* 
 

20 06305 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต  
(MMT-R) 

30 06306 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ เกษตรกรรม อนุปริญญา
ทางช่างอุตสาหกรรม/ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง (เรียนในเวลาราชการ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จัดการศึกษาท่ี มจพ. ปราจีนบุรี 

  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
(CDM-R) 

20 06302 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /อนุปริญญาทางช่าง
ก่อสร้าง/ประเภทวิชาศิลปกรรม/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/ เทคโนโลยีภูมิทัศน์/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     หมายเหตุ    1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
       2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
       3. * เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  จัดการศึกษาท่ี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

หลักสตูร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (เรียนในเวลาราชการ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี 
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  
(IBTT-R) 

40 17301 - - x - - - ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาวิชาการจดัการธุรกิจ
ขนส่ง หรืออนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์ (สายพณิชยการ) 

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม 
(THT-R) 

40 17302 - - x - - - 

    หมายเหตุ   รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
 
  อุทยานเทคโนโลยี มจพ. จัดการศึกษาท่ี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ รหัสวิชาท่ีสอบ คุณวุฒิผู้สมัคร ปวส. 
(ตรวจสอบคุณวุฒิที ่

http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ 
Information/GradCondCheck.aspx) 

จ านวน รหัส จ านวน รหัส 3 3 3 3 
รับ สาขา รับ สาขา 1 4 4 5 

(คน) วิชา (คน) วิชา 0 1 2 1 
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จัดการศึกษาท่ี ศูนย์วิจัยฯ มาบตาพุด 
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ 
(NAAT-R) 

5 18301 - - x - - - ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมค
คาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และหรือ 
มีประสบการณ์การท างานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 

หมายเหตุ    1. รหัสวิชาที่สอบ ช่องที่มี  x  หมายถึง รหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
 2. โครงการปกติ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 19,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
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การรับสมัครระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
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หมายเหตุ      
1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบวุฒิของตนเองจากว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้ที่เว็บไซต์ 
    http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx 
2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สอบข้อเขียนได้ บางคนอาจต้องลงทะเบียนเรียนวิชา

พื้นฐาน  ตามที่คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาก าหนด  ในภาคฤดูร้อนประมาณ 5 - 6 สัปดาห์  จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนตามภาคเรียนปกติได้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชานั้น 

3.  รหัสวิชาท่ีสอบ ช่องที่มี x หมายถึงรหัสวิชาที่ผู้สมัครสาขาวิชานั้นต้องสอบ และต้องสอบให้ครบทุกวิชาตามที่ 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชานั้นก าหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น  

4.  วันและเวลาเรียน  
     (R) โครงการปกติ และ (R) โครงการสมทบพิเศษ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป/ีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์   

 เวลา 08.00 - 16.00 น.   (รวมปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี )     
  (T) โครงการปกติ และ (T) โครงการสมทบพิเศษ   เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์   
  เวลา 17.00 – 21.00 น.  วันเสาร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.   
เฉพาะปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (R) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  
เวลา 08.00 - 16.0 และ (T) ใช้เวลาเรียน 3 ป ีเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.  วันเสาร์  เวลา 08.00-16.00 น. 

4.2    ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
รายการ วัน/เดือน/ป ี สถานที ่

1.  สอบข้อเขียน 25 - 26 มี.ค. 2566     ตามประกาศสถานท่ีสอบ 
2.  ประกาศผลสอบข้อเขียน 31 มี.ค. 2566  -  ดูท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3.  สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ    

   ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   ท่ีคณะ/วิทยาลัย ท่ีสอบผ่านข้อเขียน          
     
 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 เม.ย. 2566 
  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 เม.ย. 2566 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 เม.ย. 2566 

  - คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 เม.ย. 2566  
  - คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  
    อุตสาหกรรม 

5 เม.ย. 2566  

  - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 7 เม.ย. 2566  
  - อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 8 เม.ย. 2566  
4.  ประกาศผลสอบคัดเลือก 20 เม.ย. 2565     คณะ/วิทยาลัย ท่ีสอบผ่านข้อเขียน 

หมายเหตุ   1. มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการสอบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
     ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
    2. ก าหนดวันช าระเงิน/วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
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4.3    ตารางวัน เวลาการสอบคัดเลือก 
วันและเวลาที่สอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน 
 25 มีนาคม 2566   

 - ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 
150 09.00 - 11.00 น. 351 

 26 มีนาคม 2566    
09.00 - 12.00 น. 310  - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 150 
13.30 - 15.30 น. 341  - ทฤษฎีเครื่องกล อ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกล 150 
13.30 - 15.30 น. 342  - ทฤษฎีไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์ อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 150 

 
4.4    คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 - 3 ปี หรือปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยเทียบเท่าให้  

 
 

ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใด 
ได้ที่เว็บไซต์ http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx 

 
4.5    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.  ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3.  ไม่มี ช่ือในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยช้ันสูงอื่น ๆ ยกเว้น 

มหาวิทยาลัยเปิด 
4. ไม่ เป็นผู้ เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรือความผิดที่ 

ได้กระท าโดยประมาท  
5.  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 

2565 ด้วยการ “ให้ออก”  
6.  ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
7.  มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ   

การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
8.  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อน

ท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาทันท ี



การรับสมัครระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง 2 - 3 ปี/ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี 
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4.6   การเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร 

• ตรวจสอบวุฒิของตนเองที่
เว็บไซต์http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck.aspx  
ว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาใดได้  

• ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ คือ สาขาวิชาในโครงการปกติไม่เกิน  
3 อันดับ และสาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษไม่เกิน 3 อันดับ จะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อน 
ก็ได้ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจะศึกษาต่ออันดับ 1 ถึงอันดับ 6 (ถ้ามี) จากสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
โดยไม่ให้สาขาวิชาซ ้ากัน  

 

4.7    ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นส าหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ  

100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท 
  

4.8   หลักฐานที่ต้องน้ามาในวันสอบข้อเขียน 
 บัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจ าตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น  
 
4.9 การสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ 
 ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนได้จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน แต่มีการพิจารณาความเหมาะสม
ในหลาย ๆ ด้าน  

ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนในสาขาวิชาดังนี  ต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางสายตาด้วย 
 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) (TTE - Pow.)   

วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (TTE - Elec.) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) 

 

หลักฐานที่ต้องน้ามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ  
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  
2. บัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลข

ประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3. หลักฐานการศึกษา  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน 
ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 หมายเหตุ   เอกสารในข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 
 



ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566 64 

4.10  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
1.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่าให้ 
 

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ซ่ึงมีก้าหนดเวลาเรียน
ตามวันและเวลาราชการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก้าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท้าการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั งนั น ๆ และแม้จะได้ขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 
4.11  การช้าระเงินและการขึ นทะเบียนนักศึกษา 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ด าเนินการและต้องน าหลักฐานช าระเงินพร้อม
หลักฐานอื่น ๆ  ส าหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตัวเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ 
 กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาท้าการขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที ่ก้าหนด หรือ
ประสงค์จะสละสิทธิ ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ้ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ได้ช้าระไว้ จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่
ส้าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงท้าให้ไม่สามารถขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาคืนเงินที่ช้าระไว้เป็นกรณีไป 
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4.12  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว ยังไม่ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

จนกว่ามหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบ
คัดเลือกได้ต้องไปรายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานท่ีที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศผลสอบคัดเลือก ช าระเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ   
 

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

 

 
ขั นตอนการขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขั นตอนการขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

เข้าสู่ระบบการช้าระเงินนักศึกษาใหม่ 
 

น้าใบช้าระเงินไปจ่ายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด 
 

เข้าสู่ระบบขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

เข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์   
 

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 
ปรัชญา
การศึกษา 

วิชาการดีเด่นจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

ปณิธาน มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเปน็ผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

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

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

   ปัจจุบัน  
        จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงาน 

รับผิดชอบการจัดการศึกษาต่าง ๆ คือ 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม                  - คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
  - อุทยานเทคโนโลยี มจพ. 
นอกจากน้ียังมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางท่ีด าเนินการบริหารจัดการ และประสานความร่วมมือจากภาควิชาและ

คณะ/วิทยาลัย ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ตลอดระยะเวลา 64  ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ออกไปรับใช้

สังคมเป็นจ านวนมากตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้น าปรัชญาและวิธีการของเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและสามารถ
กระท าจริงได้ เป็นต้นแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของประเทศ โดยได้เริ่มต้นผลิตช่างฝีมือยุคใหม่ที่ทันสมัย
ของประเทศ พัฒนาช่างที่มีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์จริงที่ท างานได้อย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถท างานได้ แก้ไขปัญหาได้ดีและมีฝีมือ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมของประเทศท าให้ความต้องการแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดย
ตลอด จึงมีเป้าหมายที่จะสนองตอบความต้องการก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  และจ าเป็นต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับ อุดมศึกษาให้กว้างขวางมากข้ึน มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ นิคม
อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม วิทยาลัย และสถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ ในการจัด Cooperative Education และ 
Training ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาก าลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติความเช่ียวชาญ และช านาญการที่จะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ  
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่าง ๆ จ านวน 195 หลักสูตร ดังนี ้
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5.3   ทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิด โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติใน
อนาคต ซึ่งกองกิจการนักศึกษา โดยกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่ประสานงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย   รวมถึง
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ
ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
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 ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด 

    1.4  ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา กรณีต่าง ๆ  

2. ทุนการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ทั้งที่เป็น

ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาที่เพิ่มใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  ซึ่งแหล่งทุนใหญ่มาจาก 2 แหล่งทุน คือ 
  2.1  มูลนิธ ิ บริษัท  กองทุนฯ ต่าง ๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตามคุณสมบัติที่
แตกต่างกันไปของแต่ละประเภททุน ในแต่ละปีการศึกษามี มูลนิธิ บริษัท กองทุนต่าง ๆ ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวนประมาณ 44 แหล่งทุน  มูลค่าทุนการศึกษาประมาณ 2,252,000.00 บาท 
 2.2  หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนตามนโยบายของรัฐ  ในโครงการต่างๆ  
เช่น ทุนการศึกษาเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เริ่มปีการศึกษา 2550)  ทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี (เริ่มปีการศึกษา 2550) ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ (ทุนต่อเนื่อง) เป็นต้น 

3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
                    มหาวิทยาลัยด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีประสงค์
จะขอรับเงินทุนการศึกษาประเภทที่ต้องช าระคืนใน “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) โดยในแต่ละปีการศึกษา กยศ. 
จะมีเกณฑ์ประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติของผู้กู้ยืมฯ ให้ทราบเป็นข้อมูลประกอบ นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนฯ ด าเนินการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง www.e-studentloan.or.th  รวมทั้งรับทราบความเคลื่อนไหวหรือข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) การด าเนินการให้กู้ยืมเงิน ด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560  
  สอบถามข้อมูลโดยตรง เรื่อง การจัดบริการต่าง ๆ  การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ด้านทุนการศึกษาภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ี  

 มจพ. กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.) 
โทร. 02 -5552000 ต่อ 1150 โทรสาร 02-5552162 
เวลาท าการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  

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

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

http://www.e-studentloan.or.th/
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5.4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 

 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 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 200 200 
4. ค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  18,000 19,000 
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมเซรามิกส์/สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 

- 22,000 

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   สาขาวิชาออกแบบภายใน/สาขาวิชา
ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์/สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
ภาคการศึกษาละ 

- 28,000 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์    
  - หลักสูตรปกติ - 19,000 
  - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 25,000 
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    

  - หลักสูตรปกติ - 19,000 

 - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และนวัตกรรม/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ/สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์/
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์/สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์/
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม/สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง 
ภาคการศึกษาละ 

- 19,000 

 - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการมพิวเตอร์/สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม/สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิง
วิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม /สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย/สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
ภาคการศึกษาละ 
 

- 25,000 
 

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

 - หลักสูตรปกติ - 19,000 
  - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 25,000 
     

    

    

    



ข้อมูลทั่วไป 
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ล าดับที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปวช.* ปริญญาตรี 
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 

- 25,000 
 

 - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ - 27,000 
 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  - 25,000 
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   

 - หลักสูตรปกติ  - 19,000 

     - หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
และเครือข่าย/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ภาคการศึกษาละ 

- 25,000 
 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ  350 350 
หมายเหตุ *    หลักสูตร ปวช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ใช่เป็นหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เรียนฟรี ผู้เข้าเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 -    นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 -    อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

6. หลักสูตรการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตรการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2566 ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย จ าแนกตามสาขา/สาขาวิชา  
มีดังต่อไปนี้ 
 
6.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
วิศวกรรมการผลิต  PE 1. เพื่อผลิตวิศวกรการผลติที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้าน

เทคโนโลยีผลิตในยุคดิจิทัล ระบบการผลิตอัตโนมัติใน
ภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการผลติให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคดิและสามารถสร้างนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิต อีกท้ังสามารถน าหลัการทางวิศวกรรมมาใช้
แก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ สามารถวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการผลิตหรือเทคโนโลยีท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ หรือสามารถศึกษาต่อและประสบความส าเร็จในระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

1. นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย 
2. วิศวกร ท่ีปรึกษา ด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
3. วิศวกร ท่ีปรึกษา ด้านกระบวนการของวัสดุ
วิศวกรรมและการทดสอบแบบไมท่ าลาย 
4. วิศวกร ท่ีปรึกษา ด้านเทคโนโลยีระบบการผลิต
อัตโนมัต ิ
5. วิศวกร ท่ีปรึกษา ด้านการบรหิารจัดการ
อุตสาหกรรม 
6. บุคลากรทางการศึกษา 
7. ผู้ประกอบการ 
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วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  E-RE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้หุ่นยนต์ 
และระบบการผลติอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาปรับปรุง
เครื่องจักรและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิตให้สามารถท างานอัตโนมตัิ 
2.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคดิและสามารถน าหลักการทางวิศวกรรม
มารใช้แก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติหรือเทคโนโลยีท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมการผลติที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านต่าง ๆ ในกระบวนการผลติที
มีระบบอัตโนมตั ิ
2. วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม 
3. ผู้ประกอบการ 
4. นักวิชาการ/นักวิจัย 
 

วิศวกรรมเคมี  Ch.E 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมเคม ี
มีทักษะทางวิชาการ ทางสังคม มคีวามสามารถในการสื่อสาร มีทักษะ
ในการถ่ายทอด และมีความพร้อมที่จะเป็นวิศวกรที่ต้องสนองความ
ต้องการในระดับภูมภิาค 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมเคมีที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดผลประโยช์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเคมีของประเทศแบบสมดลุและยั่งยืน 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ศักยภาพมากขึ้น 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
และมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีสามารถสือ่สารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 

1.  วิศวกร/ที่ปรึกษา ด้านกระบวนการผลิต ด้านการ
ออกแบบและความคมุกระบวนการ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยีปโิตรเลยีมและปิโตรเคมี 
2. อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. เจ้าของกิจการ 
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วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ I-Ch.E 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความช านาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
ทางด้านเทคนิคในการออกแบบและการพัฒนากระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี โดยใช้ความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือท่ีมี
ความเหมาะสมและทันสมยั 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท่ีมีทักษะทางวิชาการ 
ทางสังคม ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะในการถ่ายทอด ทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหา ท่ีมีความพรอ้ม
ที่จะเป็นวิศวกรที่ตอบสนองความต้องการในระดับชาติ ระดับภูมภิาค 
และระดับนานาชาติ และมีความพร้อมเข้าสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิเชิงตรรกะ และเชิงวิศวกรรมที่สามารถ
คิด วางแผน และแก้ปญัหาอย่งเปน็ระบบ และมีแบบแผน 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเป็นผู้น าและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะพื้นฐานท่ีสามารถต่อยอดเพื่อใช้ในการท า
วิจัยในการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้น หรอืในการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย 
6. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองในภูมภิาคอาเซียน 

1. วิศวกรด้านกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมเคมี
และอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง 
2. วิศวกรด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการ 
ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3. วิศวกรด้านความปลอดภยั ในอุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง 
4. วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง 
5. วิศวกรด้านเทคโนโลยีปโิตรเลยีมและปโิตรเคมี 
6. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. เจ้าของกิจการ 
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วิศวกรรมเครื่องกล ME 1. บัญฑิตประยุกต์ใช้ทักษะทางดา้นเทคนิคทางวิศวกรรมในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. บัณฑิตวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลการทดสอบช้ินส่วน 
หรือระบบ เพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดทางเทคนิค โดยมีการค านึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
3. บัณฑิตสื่อสารได้อยา่งชัดเจน และมีทักษะความเป็นผู้น าเพื่อท า
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังฐานะของบุคคล และฐานะของ
สมาชิกของทีมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. บัณฑิตท างานอย่างมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณในการท างาน 
5. บัณฑิตแข่งขันได้อยา่งมีประสิทธิภาพในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และมบีทบาทความเป็นผู้น าใน
ภาคอุตสาหกรรม 

1. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติ
และผลิตภัณฑ ์
2. วิศวกรควบคุมการผลติและคุณภาพ 
3. วิศวกรเครื่องกลในภาคอตุสาหกรรม 
4. วิศวกรฝ่ายขายและบริการด้านเทคนิควิศวกรรม 
5. ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม 
6. ผู้ประกอบการ 
7. บุคลากรทางการศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) I-ME 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมเครื่องกล ที่พร้อม
ส าหรับการท างานออกแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิศวกรรม และมี
ศักยภาพส าหรับการศึกษาต่อระดบัสูงในสาขาเฉพาะทางหรือ
ประกอบวิชาชีพนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลทีม่ีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิด 
วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อท่ีจะประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องได ้
3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ซอฟต์แวร์การจ าลองปัญหา และโปรแกรมซอฟต์แวร์การค านวณ 
ทางวิศวกรรม 
4. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดด้ี มคีุณธรรม จรยิธรรม  

1. วิศวกรเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกีย่วข้อง 
2. วิศวกรควบคุมการผลติและคุณภาพ 
3. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติ
และผลิตภัณฑ ์
4. ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม 
5. เจ้าของกิจการ 
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และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมการบินและอวกาศ AE 1. สามารถก าหนดปัญหา วิเคราะห์ ออกแบบ และท าการทดลอง
เกี่ยวกับช้ินส่วนหรือระบบทางด้านการบินและอวกาศ ภายใต้ข้อจ ากัด
ทางเศรษฐกิจ 
2. สามารถเพิม่พูลความรู้และทักษะทางวิชาชีพจากการศึกษาในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย หรือหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ 
3. สามรถพัฒนาและประยุกต์ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้เข้ากับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเข้ากบั
กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปจนถึงการรับบทบาทผู้น าใน
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
4. สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ท้ังงาน
ส่วนตัวและการท างานร่วมกับผู้อืน่ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5. มีการปฏิบัตตินโดยยึดหลักจริยธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ 
ปฏิบัติตนโดยนึกถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
สังคม ท่ีอาจจะเกดิขึ้นสืบเนื่องมาจากการท างานทางด้านวิศวกรรม 

1. วิศวกรทางการบินและอวกาศ หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
2. วิศวกรควบคุมการผลติและคุณภาพ 
3. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติ
และผลิตภัณฑ ์
4. วิศวกรเครื่องกลหรือด้านวิศวกรรมการบินใน
ภาคอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม 

วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

I-AE 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีพื้นฐานความรู้วิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่
พร้อมส าหรับการท างานออกแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงวิศวกรรม
และมีศักยภาพส าหรับการศึกษาตอ่ระดับสูงในสาขาเฉพาะทางหรือ
ประกอบวิชาชีพนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2. เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศท่ีสามารถมีความคิดเชิงตรรกะ 
สามารถคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
และสามารถบรูณาการและประยกุต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะประกอบวิชาชีพในสาขาวชิาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในภาคอตุสาหกรรม 
3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอยา่ง

1. วิศวกรทางการบินและอวกาศ วิศวกรเครื่องกลหรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. วิศวกรควบคุมการผลติและคุณภาพ 
3. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลติ
และผลิตภัณฑ ์
4. ผู้ช่วยนักวิจัยงานด้านวิศวกรรม 
5. เจ้าของกิจการ 
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ดี ในการประกอบอาชีพท้ังในและต่างประเทศ 
4. เพือ่ผลิตวิศวกรที่สามารถประกอบอาชีพนักบินที่มีความรู้พื้นฐานใน
ด้านวิศวกรรมการบินท่ีมคีุณภาพมากยิ่งข้ึน 
5. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีม
และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดด้ี มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยา
วิชาชีพวิศวกรรม มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัต ิ
- แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

EE 1. บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพ และมีทักษะด้านปฏิบัติ สามารถ
ประกอบวิชาชีพวิศซกรรมไฟฟ้าและท างานสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
2. บัณฑิตมีความรู้หลายสาขา และใช้ทักษะพื้นฐานมาบูรณาการเพือ่
ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. บัณฑิตมีใจเป็นผู้ประกอบการทีม่ีความใฝรู่้ในอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
4. บัณฑิตมีความเป็นมืออาชีพ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในการท างานเดี่ยว สมาชิกกลุม่ หรือผู้น ากลุม่ในโลกเศรษฐกิจท่ี
หลากหลาย 
5. บัณฑิตมีจรรยาบรรณ สนับสนนุ ช่วยเหลือ และช้ีน าสังคมโดยใช้
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร ์

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. วิศวกรออกแบบและประมาณการ 
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
4. ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารไรส้าย 
6. วิศวกรระบบควบคมุ 
7. วิศวกรควบคุมอัตโนมัต ิ
8. บุคลากรทางการศึกษา 
9. อาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรภาษาองักฤษ) E-EE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ที ่
สามารถแข่งขันในเวทีระดับภมูิภาคอาเซียนได ้
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิสรา้งสรรค์ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา 
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความ

1. วิศวกรไฟฟ้า 
2. วิศวกรออกแบบและประมาณการ 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. วิศวกรโรงงาน 
5. วิศวกรระบบฝังตัว 
6. วิศวกรควบคุมอัตโนมัต ิ
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เสียสละ และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ CprE 1. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการท างานของการประมวลผล การ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ และการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ 
2. มีทักษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ สามารถเลือกระเบียบข้นตอน
วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปญัหาที่
หลากหลาย 
3. มีความสามารถในการเรียนรู้ หวัข้อใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และ
เรียนรู้แก้ปญัหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
4. อธิบายผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในมิตติ่างๆ 
ที่มีต่อบุคคล สังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม คณุภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
5. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมปีระสิทธิภาพ ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาสากล และ
ภาษาคอมพิวเตอร ์

1. วิศวกรคอมพิวเตอร ์   
2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์   
4. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร ์
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์6. 
นักพัฒนาเว็บไซต ์
7. นักโปรแกรม    
8. ผู้จัดการซอฟต์แวร ์

วิศวกรรมโยธา CE 1. สามารถใช้ความรู้จากการเรียนในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อไปปฏิบัติในวิชาชีพ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถเชิงวิศวกรรม ในการบ่งช้ีปัญญา 
วิเคราะห์ ออกแบบ ศึกษา ค้นควา้หาข้อมูลจ าเป็น วิจัยหรือท าการ
ทดลอง เพื่อให้ได้ค าตอบผลลัพธ์เชิงวิศวกรรมโยธาท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นของสังคมและอุตสาหกรรม 
2. สามารถเพิม่พูนความรู้และทักษะเพิ่มเตมด้วยตนเองจากการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ หรือจากการศึกษาสูงขึ้นในระดับบณัฑติศึกษา 
หรือจากการอบรมสมันาต่าง ๆ ในหลักสตูรพัฒนาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อการพัฒนายกระดับศักยภาพของตนในการประกอบวิชาชีพ 

1. วิศวกรโยธา ออกแบบและควมคุมงาน ทั้งในบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน หรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง ท้ังภาครัฐและ
เอกชน (ผู้ส าเรจ็การศึกษาจะมสีิทธิสอบขอใบประกา
อบวิชาชีพวศวกรรมโยธาในระดับภาคี จากสถาวิศวกร 
ที่ให้สิทธิในการท าหน้าท่ีวิศวกรโยธาตามระดับและ
ขอบเขตของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
2. ผู้ประกอบการธรุกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
3. ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธา 
4. วิศวกรประจ าอาคาร 
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3. สามารถปรับใช้ประยุกต์ความรูพ้ื้นฐาน เพื่อเป็นวิศวกรผู้ให้บริการ
งานวิศวกรรมโยธาในด้านต่าง ๆ ทั้งในฐานะส่วนของบุคคลหรือองค์กร
ที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างมีความรับผดิชอบทางวิชาชีพ ตอบโจทย์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น ปรับตัวเข้า
กับกฏและข้อบังคับ หรือความต้องการจ าเป็นต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการท างานทางด้าน
วิศวกรรมในอนาคต 

5. รับราชการ พนักงานราชการ หรือ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

วิศวกรรมอุตสาหการ IE 1. บัณฑิตสามารถประยุกต์ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมในการแก้ปญัหาที่มซีับซอ้นภายใต้บริบทของการท างานด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. บัณฑิตสามารถสรา้งแบบจ าลอง ออกแบบและประเมินโดยใช้การ
ทดลอง กับองค์ประกอบหรือระบบเพื่อให้บรรลุข้อก าหนดทางเทคนิค
ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ภายใต้ข้อจ ากัดทางเศรษฐศาสตร์ที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญในความเป็นจริง โดยพิจารณา
องค์ประกอบทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัยสวัสดภิาพ สังคมโลก 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. บัณฑิตสามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในโลยทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วโดยใช้พื้นฐานท่ีเรยีนรู้จาก
หลักสตูรและใช้ทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิตและสามารถแสดงบทบาท
ผู้น าในอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ประกอบการหรือนักวิชาการในบริบท
ทั่วไปของวิศวกรรมอุตสาหการ 
4. บัณฑิตท าการสื่อสารได้ทั้งในฐานะบุคคล และสมาชิกของทีมงานท่ี
มีความหลากหลยทั้งในเชิงความเชี่ยวชาญและเชิงวัฒนธรรม ท้ัง
ท างานโดยยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1. นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย 
2. วิศวกร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขา 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วิศวกร ด้านการผลิต หรือสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. วิศวกร ด้านควบคุมคณุภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
5. วิศซกร ด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ หรือสาขา
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. วิศวกร ด้านความปลอดภัย หรอืสาขาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. วิศวกร ด้านการบรหิารจดัการอุตสาหกรรม หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. วิศวกร ด้านออกแบบระบบ หรอืสาขาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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วิศวกรรมขนถ่ายวสัด ุ MHE 1. บัณฑิตสามารถประยุกต์ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
และวิศวกรรมเครื่องกล ในการค านวณออกแบบและสร้าง วิเคราะห์
และสังเคราะห์การท างาน รวมถึงแก้ไขปัญหาและซ่อมบ ารุงระบบงาน
ทางด้านวิศวกรรมขนถ่ายวสัด ุ
2. บัณฑิตมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุที่ซับซ้อนได้ และความสามารถ
ในการศึกษาด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มทีักษะและความสามารถในการ
วิเคราะห์ วิจยั ความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ อันจะก่อประโยช์ทางด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
4. บัณฑิตมีคณุธรรม จริยธรรม มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี มภีาวะความเปน็
ผู้น า ติดต่อประสานงานและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุต่อการ
ปฏิบัติงาน บนบรรทัดฐานของการท างานร่วมกันเป็นทีม และสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักวิชาชีพวิศวกร 

1. วิศวกรในหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมใน
ต าแหน่งต่าง ๆ เช่น วิศวกรออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์
ขนถ่ายวัสดุ วิศวกรฝ่ายจดัซื้อ หรอืวิศวกรฝ่ายขาย 
2. วิศวกรเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
3. นักวิชาการ บุคลากรการศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และ
นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุและ
วิศวกรรมเครื่องกล ในสถาบันของรัฐและเอกชน 
4. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาด
ย่อม (SMEs) ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ปรึกษา
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

วิศวกรรมโลจสิติกส ์ LE 1.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความรู้และทกัษะทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการวิเคราะห์ และพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโลจสิติกส์อันจะก่อประโยชน์ทางด้านการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งของประเทศ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตที่ทีคณุธรรม จริยธรรม  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

1. วิศวกร/นักวิจัยทางด้านโลจสิตกิส ์
2. บริหารฝา่ยคลังสินค้าและฝา่ยจดัซื้อ 
3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวางแผนและควบคุมวัสดุ และสินค้าคง
คลัง 
4.ที่ปรึกษาการติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจ 
5. อาชีพอิสระ 
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วิศวกรรมวสัด ุ MATE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีม สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นไดด้ี มีคณุธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ใน
การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตวสัดุที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถท างานในองค์กรระดับประเทศ ระดับภูมภิาคและระดับ
นานาชาติ 

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

วิศวกรรมวสัดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

I-IME 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวัสดเุชิงนวัตกรรมให้มคีวามรูค้วามสามารถ 
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งมคีวามคิดสร้างสรรค์นวตักรรมทาง
วิศวกรรมวสัดุอย่างช านาญ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวัสดเุชิงนวัตกรรมทีส่ามารถน าความรู้และ
เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมไปใช้ท างานเป็นทีมส าหรับภาคอุตสาหกรรม
หรือผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศได้ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติต่อ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตวสัดุที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถท างานในองค์กรระดับประเทศระดับภมูิภาคและระดับ
นานาชาติ 
 

1. วิศวกรด้านวัสด ุ
2. วิศวกรด้านโลหวิทยา 
3. วิศวกรด้านกระบวนการผลิต/วศิวกรด้านควบคมุ
คุณภาพการผลิต 
4. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยนักวิจัย 
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วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน IEE 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความช านาญ และมีทักษะทางช่าง 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้การท างานด้านวศิวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและ
พลังงานในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวจิัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน 
3. เพือ่ผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เป็นที่พ่ึงของสังคม 

1.  วิศวกรระบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบ ารุง และ
วิศวกรฝ่ายขาย ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน 
2. ท่ีปรึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา้อุตสาหกรรมและ
พลังงาน 
3. บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมและพลังงานหรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีและหลกัสูตรเทียบโอน 3 ปี 
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ 
(ปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาที่ มจพ.
วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ปริญญาตรเีทียบโอน 3 ปี จัดการศึกษาที่
กรุงเทพมหานคร) 

InAE 
InAE-R 

1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบตัิ 
มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
อัตโนมัติ มีทักษะทางสังคม และความสามารถในการสื่อสาร 
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เป็นที่พ่ึงของสังคม 

1. วิศวกรเครื่องมือวัดและอัตโนมตัิ 
2. วิศวกรระบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรซ่อมบ ารุง 
และวิศวกรฝ่ายขาย ท่ีเกีย่วข้องกับวิศวกรรมเครื่องมือ
วัดและอัตโนมัต ิ
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตั ที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องมือวดัและอตัโนมตั ิ
4. บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องมือวัดและอัตโนมัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
6. ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี 
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) TM 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้และทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้และ

ทักษะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดี้านวิศวกรรมเครื่องกลในการ
ประกอบอาชีพด้านการสอนในสถานศึกษา การฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการ เนีย่และการจดัการ ให้แก่สถานศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
ทางภาครัฐและภาคเอกชนตามทีคุ่รุสภาก าหนด 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพด้านการปฏิบัติในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลที่จะตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษารวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม  
ของประเทศตามทีส่ภาวิศวกรก าหนด 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานก าหนด 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิสรา้งสรรค์  
มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ 
5. เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบ
วิชาชีพตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมในสาขาท่ีขอรับรองได้อย่างเหมาะสม 
 

1. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ทางภาครัฐและเอกชน 
2. วิศวกรเครื่องกล ในหน่วยงานรฐัและเอกชน 
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
4. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
5. นักวิจัยผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
6. นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารการสอนด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
7. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 
8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
9. ผู้รับผดิชอบด้านพลังงานสามัญ 
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วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม 
และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ ในการ
ประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรม และการจัดการให้แก่
สถานศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิตและ
อุตสาหการ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในสาขาวิชา
เฉพาะทาง หรือในสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการ
ผลิตและอุตสาหการ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอน สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการ 
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจริยธรรม
ต่อวิชาชีพ และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
 

1.บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
2. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
4. นักวิจัย/ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวศิวกรรมการผลิตและ
อุตสาหการ 
5. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรม
การผลิตและอุตสาหการ 
6. นักวิชาการด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
7.นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตและ 
อุตสาหการ 
8. วิศวกรฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรม 
9. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมการผลิตและ 
อุตสาหการ 

(หลักสูตร 4 ปี และหลักสตูรเทียบโอน  
3 ปี) 

TTP 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี 
และหลักสตูรเทียบโอน 3 ปี) 

CED 
TCT 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม 
การออกแบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประกอบ
อาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษา 
ธุรกิจอุตสาหกรรม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ที่จะตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ 

1. บุคลากรทางการศึกษา 
2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร ์
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
6. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน 
8. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
9. นักพัฒนาโปรแกรม 
10. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
11. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร ์
12. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร ์
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สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
(หลักสูตร 4 ปี และหลักสตูรเทียบโอน  
3 ปี) 

TT 
TTT 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้และทักษะด้านการฝึกอบรมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ใน
การประกอบอาชีพด้านการสอนการฝึกอบรมและการจดัการให้แก่
สถานศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติในด้าน
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่จะตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการและสถานศึกษา รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิสรา้งสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ 

1.  ครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์
2. วิทยากรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์
3. วิศวกรปฏิบัติการด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์
4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์
5. นักวิชาการด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์
6. นักวิจัย  ผู้ช่วยวิจัย ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูร 4 ปี และ
หลักสตูรเทียบโอน 3 ปี)  
- วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบ
ควบคุม 
-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
 

TE-Pow. 
TEE-Pow. 
TE-Elec. 
TEE-Elec. 

 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านวศิวกรรมไฟฟ้า ในแขนงวิชาวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ 
ออกแบบ วางแผน และจัดการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อน าไปพฒันาให้เกิดความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 
และตอบสนองความต้องการของสังคม 
3.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพมีระเบียบวินยั
มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 
 

1. ครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากรทางด้านไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า 
3. นักฝึกอบรมในสถานประกอบการด้านไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
4. วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายขาย บริการ หรือฝึกอบรมใน
ภาคอุตสาหกรรม 
5.  ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
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สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา   
(หลักสูตร 5 ปี) 
-วิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบ
ควบคุม 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
 
TEE-Pow. 
 
TEE-Elec. 
 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
วางแผน  วิ เค ราะห์  ออก แบ บ และบ ริห ารจั ด ก ารงาน ด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการ
สอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
ที่สามารถสอนในสถานศึกษาได้ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีพื้นฐาน ส่งเสริมการท าวิจัยด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความ
เป็นไทย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

1. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ไฟฟ้าก าลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าใน
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา 

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
(หลักสูตร 5 ปี) 

CEE 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบและบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมโยธา 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นครูช่างอุตสาหกรรมผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการสอนทางด้านวิศวกรรมโยธา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะในการฝึกอบรมและการสอน
ทางด้านวิศวกรรมโยธา ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีพื้นฐานการท าวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
และการศึกษา 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความ
เป็นไทย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

 

1. วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า 
กรมทางหลวง ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
2. วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
โยธา ก่อสร้าง ส ารวจ สถาปัตยกรรม 
3. อาจารย์ผูส้อนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนระดบัอาชีวศึกษา 
4. วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 
6. นักวิชาการอิสระ 
7. ผู้ประกอบการอสิระรับเหมางานก่อสร้าง 
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6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล M, M-EP เพื่อผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีความรู้

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศึ ก ษ าต่ อ ท างด้ าน ป ริญ ญ าต รี ท า งด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของ
มหาวิทยาลัยการศึกษาทั้งในและต่างประเทศระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี 

เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ E, E-EP 
เตรียมวิศวกรรมโยธา C, C-EP 
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ TDET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการออกแบบ การสร้าง

แม่พิมพ์และเครื่องมือรวมถึงกรบ ารุงรักษาได ้
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้าน
วัสดุวิศวกรรม เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ในการท างานและสนับสนุน
งานวิจัย 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใน
กระบวนการออกแบบวิเคราะห์และสร้างแม่พิมพ ์
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 

1. วิศวกรการผลิตและการบ ารุงรกัษาแม่พิมพ์และ
เครื่องมือ 
2. วิศวกรการออกแบบช้ินส่วนและผลติภณัฑ์ดา้น
พลาสติกและโลหะ 
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพใน
กระบวนการผลติแม่พิมพ์และเครือ่งมือ 
4. วิศวกรฝ่ายการวจิัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
5. วิศวกรการผลิตชิ้นส่วนและผลติภัณฑ์ด้านโลหะและ
พลาสติก 
6. ประกาอบกิจการและอาชีพส่วนตัวท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
7. ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาอาชีพโดยตรงและข้างเคียง 
8. บุคลากรทางการศึกษา 
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เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม WdET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่ออุตสาหกรรม 
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมใน
รูปความร่วมมือแบบทวิภาคีกับภาคอุตสาหกรรม 
3. เพื่อศึกษาค้นควา้พัฒนาและสรา้งงานท่ีมีคุณค่าด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมให้เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ และนานาชาต ิ
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีเจตคติที่ดตีอ่วิชาชีพ มีจรรยาบรรณและรับใช้
สังคม 

1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมการเช่ือมและระบบท่อ
อุตสาหกรรม 
2. วิศวกรฝ่ายขายผลติภณัฑ์ด้านการเชื่อม 
3. ผู้ประกอบการในงานวิศวกรรมการเช่ือมและระบบ
ท่ออุตสาหกรรม 
4. บุคคลทางการศึกษา 
5. นักวิชาการและนักวิจัย 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล 
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องกล 

 
 
MDET(M) 
MDET(D) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยวิศวกรรม
เครื่องกล เพื่อใช้ออกแบบและผลติเครื่องจักรกลอย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ
โปรแกรมช่วยวิเคราะห์งานทางวิศวกรรม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะในการค้นคว้าและสามารถเรียนรู้ไดด้้วย
ตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. วิศกรฝ่ายผลติ 
2. วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนา 
3. วิศวกรประสานงานโครงการ 
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องจักรกล ผลติเครื่องจักรกล 
5. ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ 
6. บุคลากรทางการศึกษา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์ AmET 1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์และ
สามารถท างานด้านอตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ แก้ไขปญัหาเพือ่
สามารถรับการถา่ยทอดความรู้และน าไปพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้น าท่ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ สังคม และสิง่แวดล้อม 

1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ยานยนต์ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. นักวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ และ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ผู้ประกอบการทางดา้นวิศกรรมเครื่องกล ยานยนต์ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
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   5. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
ยานยนต์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 

RAET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถค านวณและออกแบบระบบการท าความเย็นและการ
ปรับอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมเครื่องกล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการท าความเย็นและการปรบัอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมเครื่องกล 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานในสถานประกอบการได้จริง 
สามารถติดตั้งและควบคมุการติดตั้งระบบการท าความเย็นและการ
ปรับอากาศได้ และควบคุมการท างานของระบบการท าความเย็น
และปรับอากาศให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ออกแบบ 
4. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น า และวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้รวมทั้งมีคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถน าองค์ความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบกิจการของตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรากฐานที่
มั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

1. วิศวกรการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
2. นักเทคโนโลยีการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
3. นักวิชาการการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
4. เจ้าของกิจการ 
5. บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย ฯลฯ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ MtET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
ที่มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ สามารถน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และมีความเช่ียวกาญในการออกแบบระบบ
การจัดการและพัฒนาระบบควบคมุงานอัตโนมัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม 

1. วิศวกรด้านระบบการผลิตอตัโนมัต ิ
2. วิศวกรด้านหุ่นยนต ์
3. โปรแกรมเมอรส์ าหรบัระบบควบคุมอัตโนมตัิ 
4. โปรแกรมเมอรส์ าหรบัระบบอินเทอร์เน็ตของทุก
สรรพสิ่ง 
5. ฝ่ายขายระบบอัตโนมัติขั้นสูง 
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  แมคคาทรอนิกส์ แกส่ังคทและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 

6. นักออกแบบด้านแมคคาทรอนิกส ์
7. ท างานภาครัฐและเอกชน 
8. บุคลากรทางด้านการศึกษา 
9. ผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์และสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
10. ผู้ประกอบการ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และ
อุตสาหกรรมยาง 

PoET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน 
ความรู้ด้านวศิวกรรม และด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และยาง เพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตและกระบวนการขึ้นรูปทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมพอลเิมอร์และยาง 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการใช้ความรู้ เพื่อส่งเสริมใน
การท างานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุพอลเิมอร์ ยาง และกระบวนการขึ้นรูป
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการผลติ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายใน
การใช้งานมากยิ่งข้ึน 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และการท างานในสถานประกอบการ 

1. วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ์
2. วิศวกรด้านยาง 
3. วิศวกรฝ่ายการวจิัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
4. วิศวกรกระบวนการผลติ 
5. วิศวกรฝ่ายควบคมุคุณภาพ 
6. ผู้ประกอบการ/เจา้ของธุรกิจอิสระ 
7. บุคลากรทางการศึกษา 
8. อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
- แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม 

 
 
PnET(PE) 
PnET(CT) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต 
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ผลติบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้  
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 
3. เพื่อส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งความมั่นคงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 

1. นักออกแบบ ติดตั้งและควบคมุการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 
2. วิศวกร 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 
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เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม  
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ 
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัต ิ
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยแุละ
โทรทัศน ์

 
EnET(C) 
[EnET(T)] 
EnET(I) 
EnET(B) 

คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม โทรคมนาคม และการ
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เพือ่แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ สิ่งใหม่ด้วยตัวเองได ้
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีและสังคม 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีองค์ความรู้ ที่ครบถ้วนส าหรับการขอใบ
ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

3. วิศวกรโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง 
4. วิศวกรคอมพิวเตอร ์
5. ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ที่
ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์
7. ผู้ประกอบการ 
8. บุคลากรทางการศึกษา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
- แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์และการ
ผลิต 
- แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต 

 
InET(P) 
InET(M) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานใน
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้เหมาะสมกับงานด้านอตุสาหกรรมในแต่ละด้าน 
3.เพื่อผลิตวิศวกรที่มีเจตคติทดีี มคีุณธรรมและมีทักษะเพียงพอท่ีจะ
สามารถด าเนินธรุกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน 

1. วิศวกรอุตสาหการในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. วิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. วิศวกรด้านโลจิสติกส ์
4. วิศวกรออกแบบ 
5. วิศวกรขาย 
 
 

วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี CvET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ออกแบบ
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานและประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธาร่วมกับภาครัฐและอุตสาหกรรมและมีวสิัยทัศน์ในการ
เป็นผู้ประกอบการ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตที่คดิเป็น ท าเปน็ และเลือกแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ และเหมาะสม มีความรู้ทันสมัย ใฝรู่้ มีความรับผิดชอบ 

1. วิศวกรโยธา วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรออก
แบและค านวณ วิศวกรตรวจสอบ วิศวกรที่ปรึกษา 
วิศวกรวางโครงการและนักบริหารโครงการก่อสร้าง 
2. เจ้าของธุรกิจก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้าง รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง 
3. ข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. พนักงาน นักบริหารงานของบริษัทเอกชนหรือ 
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  เรียนรูไ้ดด้้วยตนเองและเรียนรูต้่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตน
ได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรโยธามืออาชีพ ที่มีเจตคติคา่นิยมใน 
การด าเนินชีวิต และมจีรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพท้ังต่อ
ตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนยึดมั่นในความ
ปลอดภัยและกฏหมาย 
5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มภีาวะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง 
5. นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑด์้านการก่อสร้างหรือน
วัตกรด้านวิศวกรรมโยธาหรือที่เกีย่วข้อง 
6. นักวิชาการ อาจารย์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ACET 1. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติและนักวชิาการในระดับปริญญาตรีที่มี
ความสามารถในการท างานเฉพาะเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยาน และพัฒนาเทคโนโลยทีางด้านนี้ท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง
โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวจิัยที่เกิดขึ้นจาก
หลักสตูรที่เปดิสอน 
3. เพื่อผลิตบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานที่มีมาตรฐานสากลรองรับและมีศักยภาพ เข้าสูภ่าคอุตสาหกรรม
การบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยส์ัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 
5. เพื่อให้มีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสตูรได้ร่วมมือกบ
ภาคเอกชนด าเนินการวิจัยและพฒันาความรู้เกีย่วกับศาสตร์ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

1. ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. นักวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
3. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานระบบซ่อม
บ ารุงอากาศยาน 
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคณุภาพและความปลอดภัยการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
5. ช่างบริการภาคพื้นอากาศยาน 
6. เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน 
7. เจ้าหน้าที่บริหารการจดัการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 
 

    
    



หลักสูตรการศึกษา 
93 

 

    
สาขาวิชา ชื่อย่อ

ภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ 

IPTM 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและสารสนเทศ และน าประสบการณ์จากการปฏิบัตสิหกิจศึกษา 
มาบูรณาการในการท างานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยด้านการจดัการเทคโนโลยกีารผลิตและสารสนเทศตลอดจน
สาขาวิชาที่เกีย่วข้อง 
3.  เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม รวมทั้งมีฐานความคิดและ
ความเป็นผูป้ระกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศใน
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการการ
ผลิต 
3. นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ผู้จัดการหรือดูแลงานด้านโลจสิติกส ์
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระในสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านเทคโนโลยีการจัดการการผลติและ สารสนเทศ 
6. บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและนักวิจยั 
7. พนักงานองค์กรภาครัฐ 
8. อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี 
เทคโนโลยีการเชื่อม WDT 1. เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีและวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถคู่คุณธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ใหม่
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผลผลิตด้านเทคโนโลยี 
3. เพื่อศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม 

1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมการเช่ือม  
2. นักวิจัยทางด้านกระบวนการเชื่อมและวสัดุที่ใช้ใน
การประสาน 
3. ครู อาจารย ์
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
การเช่ือม 
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เทคโนโลยีเครื่องกล 
- ออกแบบเครื่องกล 
- ออกแบบแม่พิมพ ์
- ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

 
MDT 
TDT 
AcT 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในทาง
เทคโนโลยีเครื่องกล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 

1. วิศวกรฝ่ายผลิต 
2. วิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องจักรกล 
3. วิศวกรแม่พิมพ ์
4. วิศวกรฝ่ายออกแบบ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวท่ีเกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องจักรกล ผลติเครื่องจักรกล ซ่อง
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล หรือออกแบบแม่พิมพ์ 

เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลัง 
- เทคโนโลยีพลังงาน 
- เทคโนโลยีการจัดการผลิต 
ยานยนต ์

 
EgT 
AmT 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางเทคโนโลยทีี่มีความรู้ ความสามารถในการน า
เทคโนโลยีเครื่องต้นก าลังมาประยกุต์ใช้และพัฒนาอย่างมีระบบ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
วิจัย 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 

1. ผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีและ
การจัดการผลิตยานยนต ์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวขอ้งกับงานบริการด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน 
4. พนักงานในส่วนรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล 
5. นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. ผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน 

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง PNT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต 
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ผลติบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได ้
2. เพือ่ผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 
3. ส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวตักรรม การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม ่

1. นักออกแบบ ติดตั้งและควบคมุการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 
2. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
- เครื่องมือวัดและควบคุม 
- โทรคมนาคม 
- คอมพิวเตอร ์

EIT 
ETT 
ECT 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัด
และควบคมุ และโทรคมนาคม เพือ่ผลิต ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ก าลังใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถเชิงปฏิบัติการ สามารถ 
บูรณาการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 

1. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและ
ควบคุม 
2. ผู้ช่วยนักวิจัย 
3. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าและบริการในงาน
ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอน์ 
โทรคมนาคม และเครื่องมือวัดและควบคุม 
4. บุคลากรทางการศึกษา 

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์ MtT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตเฉพาะทางในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 
ที่มีความรู้ความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติในการบริหาร
จัดการดา้นการออกแบบ ด้านการสร้างและควบคุมระบบอัตโนมตัิ
ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
2. เพื่อวิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ที่มีอยู่ให้
ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสม 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. นักพัฒนาระบบการผลิตอตัโนมัต ิ
2. นักการศึกษา/วิชาการ 
3.ประกอบอาชีพอิสระในระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ต่าง ๆ 
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ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ป ี
เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ TDET-R-2R 1. มีความสามารถในการออกแบบการสร้างแม่พิมพ์และเครื่องมือได้  

2. มีความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านวัสดุวิศวกรรม
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ในการท างานและสนับสนุนงานวิจัย  
3. สามารถใช้ซอฟแวร์ช่วยในกระบวนการออกแบบวิเคราะห์และ
สร้างช้ินส่วน  
4. เป็นบคุคลที่มีความสามารถท างานเป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

1. วิศวกรการผลิตและบ ารุงรักษาด้านแม่พิมพ์และ
เครื่องมือ 
 2. วิศวกรด้านการวางแผนและควบคุมกระบวนการ
ผลิต  
3. วิศวกรฝ่ายการวจิัยและพัฒนา  
4. วิศวกรฝ่ายควบคมุคุณภาพ  
5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
แม่พิมพ์และเครื่องมือ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล 
- แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล 
- แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรกล 

MDET(M)-2R 
MDET(D)-2R 

1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความร ูความเข้าใจในเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมชวยวิเคราะหงานทางวิศวกรรม  
3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และตระหนักถึง 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. วิศวกรฝายผลิต วิศวกรฝายออกแบบ วิศวกร 
ฝายซอมบ ารุงช้ินสวนเครื่องจักรกล  
2. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
เครื่องจักรกล ผลติเครื่องจักรกล  
3. ผูชวยสอน ผชูวยวิจัย 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและ
ปรับอากาศ 

RAET-2R 
(รอบเช้า) 
RAET-2T 
(รอบบ่าย) 

1 เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรูค้วามสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถค านวณและออกแบบระบบการท าความเย็นและการ
ปรับอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิศวกรรม  
2 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการท าความเย็นและการปรบัอากาศได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม  
3 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานในสถานประกอบการได้จริง 
สามารถติดตั้งและควบคมุการติดตั้งระบบ 
การท าความเย็นและการปรับอากาศได้ และควบคมุการท างาน ของ
ระบบการท าความเย็นและการปรบัอากาศให้อยู่ในสภาวะที ่

1. วิศวกรการท าความเย็นและการปรับอากาศ  
2. นักเทคโนโลยีการท าความเย็นและการปรับอากาศ 
3. นักวิชาการการท าความเย็นและการปรับอากาศ  
4. เจ้าของกิจการ 
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  เหมาะสมและสอดคล้องกับการออกแบบ  
4 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น า และวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวชิาชีพ  
5 เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประกอบกิจการของตนเองอีกทั้งเพื่อ
เป็นรากฐานที่มั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต ์ AmET-2R 1 เพื่อผลิตวิศวกรทีม่ีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และสามารถท างาน
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถคิดวเิคราะห์ ประยุกต์ แกไ้ขปัญหา เพื่อ
สามารถรับการถา่ยทอด ความรู้และน าไปพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมยานยนต์ในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วย 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้น าท่ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ สังคม และสิง่แวดล้อม 

1. วิศวกรทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ 
2. ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยียานยนต์  
3. นักวิชาการยานยนต์  
4. ผู้ประกอบการศูนย์บริการรถยนต์ 
 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

PNET(PE)-2R 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการออกแบบ ผลิต 
ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลังที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม ผลติบัณฑติที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้  
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 
3. เพื่อส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งความมั่นคงทางสงัคมและเศรษฐกิจของ 
ประเทศ 
 

1. นักออกแบบ ติดตั้งและควบคมุการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
2. วิศวกร 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. พนักงานบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกสก์ าลัง 
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เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
- แขนงวิชาโทรคมนาคม 
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยแุละ
โทรทัศน ์

 
EnET(T)-2R 
EnET(B)-2R 

 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา และประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไ์ด้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการผลิต 
ติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีวามรูค้วามสามารถเชิงบูรณาการในงานวิจยั
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม
และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
  

1. วิศวกรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม  
และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
โทรคมนาคมระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ  
2. ผู้ช่วยวิจัย  
3. บุคลากรทางการศึกษา  
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร 
โทรคมนาคม ระบบควบคุมและระบบอัตโนมตัิ  
5. อาชีพท่ีเป็นผู้ประกอบการ 
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์ MA 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้คู่คณุธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองความต้องการบุคลากร
ทางคณิตศาสตร์ในวงการธรุกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ทั้งดา้นทฤษฎีและการปฏิบตัิ เน้นความรู้
และทักษะด้านคณติศาสตร์ เช่นทักษะด้านตรรกะ การใช้เหตุผล มี
ความสามารถในการค านวณและการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้
เข้าใจปัญหาที่เกดิขึ้นจริงได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถน าความรู้
และเครื่องมือทางคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการเงิน 
และการประกันภัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ และตอบสนองต่อแนวทาง
ในการด าเนินการปฏริูปการศึกษา 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้เชิงลกึด้านคณติศาสตรเ์ชิงบูรณาการ มี
ศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีระบบ มีความคดิสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งต่อไป 
4. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัทางคณิตศาสตรป์ระยุกต์เชิงบูรณา
การด้านวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ใน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

1. บุคลากรทางการศึกษา 
2. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการเงินและการ
ธนาคาร 
3. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
4. นักวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลอง 
5. นักวิเคราะห์แผนโครงการและงบประมาณ 
6. นักพัฒนาโปรแกรม และโปรแกรมเมอร์ 
7. นักออกแบบงานและบ ารุงระบบฐานข้อมูล 
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เคมีอุตสาหกรรม IC 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี ทักษะ
ปฏิบัตในวิชาชีพและความสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเพื่อรองรับความ
ต้องการขงประเทศด้านเคมแีละวศิวกรรมเคมีทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน 
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัทางด้านเคมีอุตสาหกรรมให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรร จรยิธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตทิี่ดี
ต่อวิชาชีพ 

1. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร ์
2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ เจ้าหนา้ที่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรมปโิตรเคมี 
พลาสติก สี เครื่องส าอางค์ เป็นตน้ 
4. นักการตลาดทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และเคมภีณัฑ ์
5. ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ 
6. บุคลากรทางการศึกษา 

เทคโนโลยีชีวภาพ BT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความช านาญ ทีกษะในวิชาชีพ และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ส่งเสรมิ พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวตักรรม ให้
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยช์ไดแ้ละเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมมจีรรยาบรรณทีด่ีใน
วิชาชีพท่ีดีในวิชาชีพและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
 

1. พนักงานฝ่ายผลติ   
2. นักวิชาการ   
3. พนักงานฝ่ายวางแผนการผลติ  
4. บุคลากรทางการศึกษา  
5. พนักงานฝ่ายควบคุมการผลติ  
6. ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
7. พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ ์  
8. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหา ปรับปรุงตดิตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมีระบบและเป็นข้ันตอน มสีมรรถนะในการ
ท างานท้ังที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการ ผลติภณัฑ์ หรือ
อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม บัณฑิตสามารถปฏิบตัิงานท่ี
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
สร้างจิตส านึกในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร 
2. ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจยัในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดย

1. นักวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
2. พนักงานในหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 
3. พนักงานในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 
4. พนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบิัติการ 
6. ผู้ควบคุมระบบป้องกันมลพิษ 
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มุ่งเน้นงานวิจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตนก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 

7. นักวิชาการดานสิ่งแวดล้อม 
8. นักวิเคราะห์ ตดิตาม และตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 
9. พนักงานฝ่ายขายอุปกรณห์รืออุปกรณ์ก าจดัมลพิษ 
10. ประกอบอาชีพอิสระ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหาร FT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่
สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎ/ีปฏบิัติ และประสบการฝึกงานหรือสห
กิจศึกษามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถต่อ
ยอดความคดิเพื่อเป็นผูบ้ริหารหรอืผู้ประกอบการในอนาคต 
2. เพือ่ผลิตบณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่
สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารระดับท้องถิน่และระดับประเทศ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.  พนักงานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
  1.1 การวางแผนผลิต กาควบคมุการผลิต 
  1.2 วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์
  1.3 ควบคุมและประกันคณุภาพ การสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัยของอาหาร ผู้ตรวจประเมินระบบ
ควบคุมคุณภาพและการประกันคณุภาพ 
  1.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ดูแลข้อมลูด้าน
กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ งานขายและ
งานวางแผนและจดัซื้อวุตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์และ
บรรจภุัณฑ์ เป็นต้น 
2. รับราชการ รัฐวสิาหกิจ 
  2.1 นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 
  2.2 นักวิชาการ 
  2.3 บุคลากรทางการศึกษา 
3. สามารถประกอบวิชาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เช่น 
ผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 
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ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์

IMI 
 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตมีที่ความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ โดยเฉพาะ
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ 
อุปกรณ์การแพทย ์
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพในการเรยีนรู้อย่างมรีะบบ มีความคดิ
สร้างสรรค์ และมคีวามสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนะงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้การให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
และมาความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งเฉพาะทางด้านอุปกรณ์
การแพทย์ 
3. เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งเฉพาะทางด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
4. เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
ทางด้านอุปกรณ์การแพทย ์
5. เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการทางด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
6. นักออกแบบผลิตภณัฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย ์
7. ผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิชาการ 
8. ประกอบอาชีพอิสระ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ CS 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารพในด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกท้ังมีความสามารถ 
ในการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์อย่างมีคณุภาพ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้มีการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละพัฒนา
ซอฟต์แวร ์  
2. นักทดสอบซอฟต์แวร ์
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  
4. ผู้จัดการโครงการ 
5. ผู้บริหารจัดการฐานขอ้มูล   
6.นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. ผู้บริหารระบบเครือข่าย   
8. ประกอบอาชีพอิสระ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรสองภาษา) 

CSB 
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สถิติประยุกตส์ าหรับวิทยาการวิเคราะห์
ธุรกิจและอตุสาหกรรม 

ASI 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสถิติ มีความสามารถที่จะน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มาจริยธรรม จรราบรรณต่อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อต่นเองและสังคม 

 

1. นักวิชาการสถิต ิ
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมคณุภาพ 
4. นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
6. บุคลากรทางการศึกษา 
7. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
8. ประกอบอาชีพอิสระ 

สถิติธุรกิจและการประกันภัย ASB 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย และมี
ความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดและการการ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและหลักการที่ถูกต้อง 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มาจริยธรรม จรราบรรณต่อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อต่นเองและสังคม 

1. นักคณิตศาสตรป์ระกันภัย 
2. นักวางแผนและประเมินความเสี่ยง 
3. นักวิเคราะห์การตลาด 
4. นักวิเคราะห์ข้อมลูและพัฒนาระบบ 
5. นักวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุน 
6. บุคลากรทางด้านการศึกษา 
7. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร ์ MC 1. เพื่อผลิตบณัฑิต ที่มคีวามรูค้วามสามารถทางคณติศาสตร์และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการ ให้สามารถน าองค์ความรู้ ไปใช้
พัฒนา ปรับปรุงและแกไ้ขงานในภาคธุรกิจ ภาคการบริการ และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยน าโจทยป์ญัหาจากหน่วยงานดังกล่าวมาเปน็
หัวข้อในงานวิจัยส าหรับท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในการแกโ้จทย์
ปัญหาจริงให้กับนักศึกษา ก่อให้เกดิการบูรณาการ การท าวิจัยร่วมกนั
ระหว่างหลักสูตรและหน่วยงานจากภาคธุรกิจ ภาคการบริการ และ
ภาคอุตสาหกรรม 
2. เพื่อสร้างนักวิจัยทางคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอรเ์ชิง

1. บุคลากรทางการศึกษา 
2. นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ 
4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
7. นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงิน 
8. ผู้ ให้ ค าแนะน าด้ านคอมพิ ว เตอร์ และระบ บ
สารสนเทศ 
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บูรณาการชั้นสูงท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ อันท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเขียนโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อท านายแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ 
ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธ์ิในกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้ง
การพัฒนาและวเิคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เป็นต้น 
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

9. นักทดสอบระบบ 
 

วิศวกรรมชีวการแพทย ์ BME 1. ผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐ สถานพยาบาลและอตุสาหกรรมในประเทศ 
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในด้านงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพ
และสังคม 

 

1. วิศวกรประจ าสถานบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. วิศวกรประจ าหน่ วยงาน  ที่ ใช้ เครื่ อ งมื อและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ 
4. นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ 

ฟิสิกส์วิศวกรรม 
- แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 
- แขนงวิชาวศิวกรรมโฟโตนิกส ์

EPH 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ
และอุตสาหกรรมในประเทศ 
2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถส่งเสริมงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม
ขั้นพื้นฐาน 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านการประกอบอาชีพ
และสังคม 

1. สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม 
2. นักวิชาการ 
3. งานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 
4. นักบริหารและลงทุนด้านอตุสาหกรรม 
5. ประกอบอาชีพอิสระ 
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วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิง
สถิต ิ

SDA 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมลูและการ
วิเคราะหเ์ชิงสถิต ิ
 มีความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในสาขา
วิชาชีพต่างๆ  
2. เพื่อผลิตบญัฑิตที่มคีวามสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น าไปสู่การแข่งขันระดบั
นานาประเทศได ้
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้คู่คณุธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรต่อวิชา
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการได ้

1. นักวิชาการสถิต ิ
2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
3. นักวิเคราะห์ข้อมลู 
4. นักวิเคราะห์ธุรกจิ 
5. ผู้บริหารข้อมูล 
6. นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ 
7. ประกอบอาชีพอิสระ 

 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม 

ATI 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและมีความ
เชี่ยวชาญในภาคปฏิบตัิที่เกี่ยวกับกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตร
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการพัฒนาและการสร้าง
นวัตกรรมใหเ้กิดการน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนา
งานด้านอุตสาหกรรมเกษตรได ้
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีย่ึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีระเบยีบวินัย และมีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษท่ี 21 

1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจยัและพัฒนาฝา่ยวิเคราะห์ทางด้าน
ผลิตภณัฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ัวไป 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ ในโรงงานดา้นอุตสาหกรรม
เกษตร 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคณุภาพ ประกันคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสุขาภิบาลโรงงานด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 
5. เจ้าหน้าที่ด้านก าหนดมาตรฐานของผลิตภณัฑ์
ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
6. พนักงานผู้ให้ความรู้และอบรมบุคลากรในการ
ควบคุมคุณภาพ และการผลิต 
7. ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการ คิดคน้นวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 



ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566 
106 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

8. บุคลากรทางการศึกษา 
9. พนักงานฝ่ายขาย ประชาสมัพนัธ์
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์วิเคราะห์ตา่ง ๆ 
10. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรมรวมทั้งนักจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง 
- แขนงวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์
- แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

SIT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความมั่นคง มีความสามารถที่จะน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้และแกป้ัญหา
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ 
และออกแบบนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความมั่นคง
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น าไปสู่การข่างขันระดับนานา
ประเทศได ้
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้คู่คณุธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนองและสังคม 

1. นักพัฒนาซอฟแวร ์
2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมลู วิศวกรขอ้มูล 
3. ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5. ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
6. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร ์
7. นักพัฒนาเทคโนโลย ี
8. ผู้รับผดิชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงาน 
9. ผู้จัดการโครงการ 
10. นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร ์
11. นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลย ี
12. ประกอบอาชีพอิสระ 
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6.5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุร ี
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ FSM 1.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความรู้ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจดัการ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทีด่ี 
รวมถึงมีความรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
3. เพื่อส่งเสรมิงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 
 
 

1. ฝ่ายผลิต ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคณุภาพ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในโรงงานแปรรูปอาหารและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง 
กับอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลติ เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
เจ้าหน้าท่ีโลจิสติกส์ ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอาหาร
และสินค้าเกษตร 
3. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ 
ในสถาบันวิจัย และสาบันการศึกษา 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

IPD 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถ ท้ังทางทฤษฎี และปฏบิัติ
ในระบบการผลติเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์อาหารและบรรจุภณัฑ์
ร่วมกับการพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพและความงามโดยให้บณัฑิต
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอและ
สามารถน าความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการวิจัย และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนา
งานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัด
จ าหน่าย 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณที่ดี มีทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อื่นและเป็นผูน้ าท่ีดี 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการสร้างนวัตกรรม ท่ีน าไปสู่การ

1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร สมุนไพร 
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางต่างๆ  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คณุภาพผลติภัณฑ์อาหารและ
มิใช่อาหาร 
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์อาหาร
และมิใช่อาหาร 
4. นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรืออาจารย์ใน
หน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ เช่นศนูย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ 
5.อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานอุตสาหกรรม
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ด าเนินการธรุกิจและเทคโนโลยี 4.0 เกษตร และการจดัการคณุภาพ เช่น ฝ่ายควบคุม
กระบวนการผลติ  
ฝ่ายควบคมุคุณภาพฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และฝ่ายประกัน
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและมิใช่อาหารฯ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
6.ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจ 

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN 
FSN-R 
(หลักสูตร
เทียบโอน  
2 ปีครึ่ง) 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. เพื่อส่งเสรมิงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

1. นักโภชนาการ 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ/ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์/ฝ่ายประกันคุณภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
3. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร ์
4. ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกจิการ 
5. ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์
การอาหาร โภชนาศาสตร์ โภชนาบ าบัด พัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นต้น 
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6.6 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ IT 1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้

ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

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

วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ IEM 
 

1.  เพื่อผลิตบณัฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมอตุสาหการและการจัดการ และน าความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ใช้กับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพซึ่งเป็นที่
ยอมรับขององค์กรในภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถน าความรู้พื้นฐานไปใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในระดับสงูขึ้นไป 

 

1. วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
2. วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. วิศวกรความปลอดภัย 
4. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลติ 
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วิศวกรรมเกษตรและอาหาร AFE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เชิงวิศวกรรมและมีศักยภาพส าหรับการศึกษาต่อระดับสูง
ในสาขาเฉพาะทางหรือประกอบวชิาชีพด้านนักวิจัย 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีความคิดเชิงตรรกะ วางแผน 
แก้ปัญาและปฏิบัติงานอยา่งเป็นระบบ และสามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อจะประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง
ในภาคอุตสาหกรรม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีความรู้ มคีุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

1. วิศวกรการเกษตร/วิศวกรอาหาร ในหน่วยงานรัฐ
และบริษัทเอกชน 
2. วิศวกรฝ่ายออกแบบหรือเขียนแบบ ในอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร หรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
3. วิศวกรฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร หรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. วิศวกรฝ่ายผลิต วิศซกรฝา่ยควบคุมการผลติและ
คุณภาพ วิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุง วิศวกรฝ่ายจดัซื้อหรือ
ฝ่ายขาย ในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
5. บุคลากรทางการศึกษา 
6. ผู้ช่วยนักวิจัยในงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
7. ผู้ประกอบการ ด้านการผลติและจ าหน่าย
เครื่องจักรกลเกษตรหรืออาหาร 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบรหิารงาน
ก่อสร้าง 

CA 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถด้านงานสถาปัตยกรรมและ
งานบริหารโครงการก่อสร้าง โดยสามารถปฏิบัติและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รวมถึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในด้านการจัดการตนเอง ได้แก่ 
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แความสามารถในการบรูณา
การความรูเ้พื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง ตามบริบทของความ
ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในด้านการจัดการองค์ความรู้ที่
นอกเหนือจากความรูห้ลักและความรู้เฉพาะ ได้แก่ ความสามารถใน
การคิดแบบมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็น
ระบบ 

1. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
2. ผู้ช่วยวิศวกร สนาม ส านักงาน 
3. ผู้ส ารวจปริมาณและราคางาน 
4. ช่างส ารวจเพื่องานก่อสร้าง 
5. ผู้ประสานงานโครงการ 
6. ผู้ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
7. นักสร้างภาพกราฟฟิกเสมือนจริงในงาน
สถาปัตยกรรม 
8. นักเขียนแบบ (2D/3D) 
9. นักเขียนแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 
10. งานราชการ นักจัดการโยธา นักบริหารงานช่าง 
11. ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในด้านความสมัพันธ์กับผู้อื่น 
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารรวมถึงความสามารถในการท างาน
เป็นทีมและการท างานร่วมกับผู้อืน่ 

12. ผู้เช่ียวชาญอาคารเขยีว 
13. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรอาคาร 
14. วิศวกรการขาย 
15. บุคลากรทางการศึกษา 
16. อาชีพท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย INE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่ายที่มี
ความสามารถ ความช านาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครฐั
และเอกชน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนางานทางด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มรีะเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 

1. วิศวกรสารสนเทศ   
2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
3. วิศวกรสารสนเทศและเครือข่าย  
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. วิศวกรข้อมูล    
6. นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ
นักพัฒนาเว็บไซต ์
7. วิศวกรเครือข่าย 

เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต MM 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และ
ปฏิบัติการเฉพาะดา้นเทคโนโลยเีครื่องกลและกระบวนการผลิต 
ตอบสนองความต้องการของภาครฐัและเอกชน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถคิดคน้ สร้าง หรือประยุกต์องค์ความรู้ 
เฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มรีะเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

1. ผู้ควบคุมงานทางเครื่องกล  
2. ผู้ควบคุมกระบวนการผลติ 
3. นักเทคโนโลยฝี่ายซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องกล และ
กระบวนการผลติ 
4. นักออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
5. นักออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
6. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องกล ผลิตเครื่องจักรกล และซ่อมรักษาเครื่องจัก
กลและโรงงาน 
7. บุคลากรทางการศึกษา 
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง  2 ปี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ITI 1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้

ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

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

 
การจัดการอุตสาหกรรม IMT 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ

อุตสาหกรรม และน าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้กับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า พัฒนา และส่งเสริมงานวิจัย รวมถึงการ
เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
องค์กรในภาครัฐและเอกชน 
 

1. นักวิชาการด้านการจัดการอุตสาหกรรม 
2. นักบริหารธุรกิจ 
3. ผู้ประกอบการอสิระ   
4. เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต 
5. วิศวกรประจ าโรงงาน   
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   
8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และลกูค้าสัมพันธ ์
9. เจ้าหน้าที่งานบุคคล   
10. นักบัญชี 
11. นักการตลาด    
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  
14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า 
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบผลิตภณัฑ ์  
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16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัซื้อ   
18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
19. ท างานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน  2 ปีคร่ึง 
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต MMT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และ

ปฏิบัติการเฉพาะดา้นเทคโนโลยเีครื่องกลและกระบวนการผลิต 
ตอบสนองความต้องการของภาครฐัและเอกชน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถคิดคน้ สร้าง หรือประยุกต์องค์ความรู้ 
เฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้มีคณุธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มรีะเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

1. ผู้ควบคุมงานทางเครื่องกล  
2. ผู้ควบคุมกระบวนการผลติ 
3. นักเทคโนโลยฝี่ายซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องกล และ
กระบวนการผลติ 
4. นักออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
5. นักออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
6. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
เครื่องกล ผลิตเครื่องจักรกล และซ่อมรักษาเครื่องจัก
กลและโรงงาน 
7. บุคลากรทางการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

CDM-R 1. เพื่อผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้างที่มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใน
การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างได ้
2. เพื่อส่งเสรมิการค้นคว้า งานวิจยั การบริการวิชาการและการพัฒนา
ในด้านการออกแบบและการบริหารงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้
วิชาการและความรู้ให้กับองค์กรได้ 
 

1. ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสรา้ง  
2. นักส ารวจงานก่อสรา้ง 
3. ผู้รับเหมาก่อสรา้ง   
4. ผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง 
5. นักออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง  
6. ผู้ประสานงานโครงการ 
7. เจ้าของกิจการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง  
8. วิศวกรการขาย 
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9. ผู้ควบคุมงานก่อสรา้ง 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
วิศวกรรมเกษตรและการอาหาร AFET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์เชิงวิศวกรรมและมีศักยภาพส าหรับการศึกษาต่อระดับสูง
ในสาขาเฉพาะทางหรือประกอบวชิาชีพด้านนักวิจัย 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีความคิดเชิงตรรกะ วางแผน 
แก้ปัญาและปฏิบัติงานอยา่งเป็นระบบ และสามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อจะประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง
ในภาคอุตสาหกรรม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นวิศวกรทีม่ีความรู้ มคีุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

1. วิศวกรการเกษตร/วิศวกรอาหาร ในหน่วยงานรัฐ
และบริษัทเอกชน 
2. วิศวกรฝ่ายออกแบบหรือเขียนแบบ ในอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร หรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
3. วิศวกรฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร หรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. วิศวกรฝ่ายผลิต วิศซกรฝา่ยควบคุมการผลติและ
คุณภาพ วิศวกรฝ่ายซ่อมบ ารุง วิศวกรฝ่ายจดัซื้อหรือ
ฝ่ายขาย ในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
5. บุคลากรทางการศึกษา 
6. ผู้ช่วยนักวิจัยในงานด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
7. ผู้ประกอบการ ด้านการผลติและจ าหน่าย
เครื่องจักรกลเกษตรหรืออาหาร 

วิศวกรรมสารสนเทศแะเครือข่าย INET 1. เพื่อผลิตบณัฑิตด้านวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่ายที่มี
ความสามารถ ความช านาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครฐั
และเอกชน 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนางานทางด้าน
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มรีะเบียบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 

1. วิศวกรสารสนเทศ   
2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
3. วิศวกรสารสนเทศและเครือข่าย  
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
5. วิศวกรข้อมูล    
6. นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ
นักพัฒนาเว็บไซต ์
7. วิศวกรเครือข่าย 
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6.7 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี/5 ปี 
ออกแบบภายใน Int.D 1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับ

สากล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดึงเอาประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมผสานกับ
การน าทฤษฎีระเบียบ วิธีการของการสืบค้นท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาประยุกต์ใช้อย่างสมดุล 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัยและ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพออกแบบภายในและปฏิบัติตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตลอดจนมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาของชาติ 

1. อาชีพนักออกแบบภายใน ในหน่วยงานเอกชนและ
งานราชการ 
2. ผู้ควบคุมงานออกแบบภายใน  ผู้รับเหมางาน
ออกแบบภายในและมัณฑนศิลป ์
3. ผู้ประกอบการ เจ้าของส านักงานออกแบบภายใน
และมณัฑนศลิป์ขนาดเล็ก ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน
ด้านการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ และอื่น ๆ 
4. นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพ ทางด้านการ
ออกแบบภายในและมัณฑนศิลป ์
5. บุคลากรทางการศึกษา 
6. อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส ์ Ci.D 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นออกแบบผลติภณัฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
และแก้วที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบผสมผสานกับเทคโนโลยีให้
สามารถท างานในภาคอุตสาหกรรม และประกอบอาชีพอิสระด้านงาน
ออกแบบเซรามิกส์และแก้ว 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีพื้นฐานความรู้ที่ดีในด้านงานออกแบบผลิตภณัฑ์
เซรามิกส์และแก้วมีความสามารถพัฒนาค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางการออกแบบสร้างสรรค ์
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหรู้้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น มคีุณธรรม และ
จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. นักออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์และแก้ว ท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. นักพัฒนาผลิตภณัฑ์ และผู้ช่วยนักวิจัยใน
ภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส์และแกว้ 
3. ผู้ประกอบการเซรามิกส์และแกว้ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
4. อาชีพอิสระในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์และแก้ว 
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ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภณัฑ ์ Aap.D 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถท างานในสายงานศิลปะประยุกต์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไดโ้ดยมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบกราฟฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การใช้ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประกอบอาชีพอิสระได ้
3.  เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุค่า 
4.  เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถเป็นนักวิชาการด้านศิลปะการออกแบบ
ได ้
5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความคดิสรา้งสรรค์ มีความรบัผิดชอบ มี
คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

1. นักออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบ
บรรจภุัณฑ ์
2.  ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านศลิปประยุกตแ์ละการ
ออกแบบ 
3. ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักพัฒนาผลติภัณฑ ์
4. บุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปประยุกตแ์ละการ
ออกแบบ 

การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนา
ธุรกิจ 

IDMB 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถและทักษะทางการบรหิาร
โครงการบริหารธรุกิจ บริหารองคก์รออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ ด้านการบริหารจัดการการออกแบบภายใน การจดั
นิทรรศการและการแสดงสินค้า 
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการ
ออกแบบ 
3. ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรมและจรยิธรรมควบคู่กับการท างาน มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ตนเองและสังคมได ้

1. ผู้จัดการโครงการในภาครัฐและเอกชน 
2.  ผู้บริหารงานออกแบบภายใน 
3.  ผู้ประสานงานออกแบบภายใน 
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจออกแบบ 
5.  นักออกแบบงานสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
6. นักพัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการออกแบบ
อสังหาริมทรัพย ์
7.  ผู้ประสานงานโครงการ 
8. ผู้ดูแล จดัการและบรหิารลูกค้า 
9. บุคลากรทางการศึกษา 
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สาขาวิชา ชื่อย่อ
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สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี) Arch. 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการปฏิบตัิ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักได้ 
 2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม มรีะเบียบวินัยและ
ตระหนักถงึจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
และปฏิบตัิตนให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีจิตส านึก ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาของชาติ 
 

1. สถาปนิก* ในหน่วยงานราชการและเอกชน 
 2. นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางด้าน
สถาปัตยกรรม  
3. ผู้ท าแบบก่อสร้างและราคางานก่อสร้าง  
4. ผู้บริหารงานก่อสร้างหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทางสถาปัตยกรรม  
5. อาชีพอิสระในด้านการออกแบบท่ีเกี่ยวข้องทาง
สถาปัตยกรรม  
* ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตาม
ข้อก าหนดของสภาสถาปนิก 
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6.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตระยอง 
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วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต ิ
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
- แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและ
อัตโนมัต ิ

EAet 1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ที่จ าเป็นและมีทักษะเทคนิคข้ันสูงส าหรับการ
ประสบความส าเรจ็ในอาชีพ 
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารในการเรยีนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนือ่ง
กับการพัฒนาและเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
3. ผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการเป็นผูน้ าและท างานร่วมกับผู้อื่นในการ
แก้ปัญหาด้วยการคิดทีส่ร้างสรรคแ์ละสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

1. วิศวกรไฟฟ้า    
2. วิศวกรทางด้านการวัดคมุ 
3. วิศวกรทางด้านระบบอัตโนมัต ิ  
4. วิศวกรโรงงาน 
5. ผู้ช่วยนักวิจัย    
6. บุคลากรทางการศึกษา 
7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์  
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

MAet 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมตัิตามนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยี
ยานยนตส์มัยใหม่และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีที่ด าเนินโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชนต์่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน 
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ
การผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยผา่น
กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรทีเ่ปิด
สอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝรู่้ และมีความเขา้ใจ
ถึงความจ าเป็นท่ีจะศึกษาอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งมีความ่รับผิดชอบ 

1. นักเทคโนโลยดี้านยานยนต์สมยัใหม ่
2. นักเทคโนโลยดี้านการผลิตในระบบอัตโนมตั ิ
3. นักปฏิบัติการดา้นยานยนต์สมยัใหม่และระบบ
อัตโนมัต ิ
4. ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์
สมัยใหม่และระบบอัตโนมตั ิ  
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ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี CPet 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการเคม ี
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดลุและยั่งยืน 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตวศิวกรส าหรับตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
4. เพื่อผลิตวิศวกรรมเคมีที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
5. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถสือ่สารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม 

1. วิศวกร ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคม ี
2. วิศวกร ด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
เคม ี
3. วิศวกร ด้านความปลอดภัยของการด าเนินงาน
กระบวนการเคม ี
4. วิศวกรด้านความปลอดภยัของการด าเนินงาน
กระบวนการเคม ี
5. วิศวกร ด้านเทคโนโลยีปโิตรเลยีมและปิโตรเคมี 
6. นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. เจ้าของกิจการ และเจ้าของธุรกิจแบบเติบโตขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด 

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการ
ผลิต 
- แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร ์
- แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ 

MPet 1. ผลิตวิศวกรด้านวิศวกรรมพอลเิมอร์และวิศวกรรมโลหารทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิต 
2. ผลิตวิศวกรที่สามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการเรียนรูด้้วยตนเอง 
3. ผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลติและการขึ้นรูปโลหะ
หรือพอลิเมอร ์
2. วิศวกรควบคุมคุณภาพและการวิเคราะหค์วาม
เสียหายที่เกิดจากระบวนการผลิต 
3. วิศวกร ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
4. วิศวกรฝ่ายขายและงานบริการทางเทคนิค 
5. วิศวกรฝ่ายบรหิารกระบวนการผลิต 
 
 
 
 



ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2566 
120 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร แนวทางการประกอบอาชีพ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ 
โลจสิติกส ์

Ilet 1. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวศิวกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนท่ีพบในการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์ที่ทันสมัย 
2. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถสร้างแบบจ าลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และ
ประเมินผลประกอบทดลองหรือระบบของการทดลองที่ท าให้บรรลุ
ข้อก าหนดทางเทคโนคตามที่ต้องการภายใต้ข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ 
3. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถแข่งขันในโลกท่ีมีการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีบทบาทความเป็นผู้น าใน
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หรือบุคลากรทางภาครัฐ
ในบริบทของวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส ์
4. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพในหลากหลาย
สาขาเช่นการดูแลสุขภาพ ธุรกิจ กฏหมาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มัลตมิีเดยี และเพลง ผ่านการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถใช้ทักษะสื่อสารเพื่อท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในฐานะปัจเจกบคุคลและฐานะสมาชิกกลุม่ของสห
สาขาวิชาชีพและนวัตกรรมหลากหลายในเศรษฐกิจโลกท่ีหลากหลาย 
6. ผลิตบณัฑิตทีส่ามารถปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพ
ที่ค านึงถึงผลกระทบโดยรวม สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยหลักการ
ตัดสินใจทางวิศวกรรม 

1. วิศวกรอุตสาหการ 
2. วิศวกรการผลิต 
3. วิศวกรในสายงานการจดัการและบรหิารคลังสินค้า 
4. วิศวกรในสายงานการขนส่งและโลจสิติกส ์
5. บุคลากรทางการศึกษา 
6. เจ้าของกิจการ 
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ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม 

CIPE 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้าน
กระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยี
ด้านกระบวนการเคมีและสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดุลและยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านกระบวนการเคมี
และสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีแถบ
ชายฝั่งภาคตะวันออก 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
จิตส านึกท่ีดตี่อสังคมทางดา้นสิ่งแวดล้อม 

1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร ์
2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยี 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลติ/เจ้าหน้าท่ีฝา่ยวิจัยและพัฒนา/
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคณุภาพ 
4. ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือวเิคราะห์ทางเคมีและ
สิ่งแวดล้อม 
5. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

เทคโนโลยีพลังงานและการจดัการ ETAM 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ ท้ังทางด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยี
พลังงานและการจัดการ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยี
ทางด้านพลังงานและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบสมดลุและยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากล 
3. เพื่อส่งเสรมิงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน
และการจัดการ ให้แก่ชุมชน และอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่แถบ
ชายฝั่งภาคตะวันออก 

1. นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ดา้นพลังงานและการ
จัดการพลังงาน 
2. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการ
จัดการ 
3. นักวิเคราะหร์ะบบและตรวจสอบงานพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 
4. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการ
จัดการพลังงาน 
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4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมทางด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม 

วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชงิธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

DSCBI 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาการ
ข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประยุกต์องค์ความรู้ และเลือกใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมลูและเครื่องมือการค านวณเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีทักษะการสือ่สารและการน าเสนอผลงานได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (lifelong 
learning) ทางด้านวิทยาการข้อมลูและการค านวณเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
5. เพื่อผลิตบณัฑิตที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

1. นักวิทยาการข้อมูล 
2. นักวิเคราะหส์ถิต ิ
3. นักวิเคราะหส์ าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย 
4. นักวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับองคก์รบริหาร 
5. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ 
6. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลติ 
7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวเิคราะห์โลจิสตกิส์และซับพลายเชน 
8. ผู้เช่ียวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ 
9. บุคลากรด้านการศึกษา วิชาการ 
10 อาชีพอิสระ 
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วัตถุประสงค ์ แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ Bcom 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานทางด้านระบบ
สารสนเทศ สามารถออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศส าหรับธุรกจิ
ได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยใช้เหตุและ
ผลในการแก้ปญัหาปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์
สุจรติขยันหมั่นเพียร ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมคีวาม
รับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม 
4.เพื่อผลิตบณัฑติที่มีความสามารถในงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอรท์ี่
จะน าไปใช้ในการพัฒนางานขององค์กร 
ภาคธุรกิจ 

1. ผู้ประกอบอาชีพในสายงานท่ีเกีย่วข้องกับ
คอมพิวเตอร ์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร ์
3. นักพัฒนาโปรแกรม 
4. นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต ์กราฟฟิกส์ และสื่อ
มัลตมิีเดยี 
5. ผู้ดูแลระบบและฐานข้อมลูคอมพิวเตอร ์

 

การบัญชี BAcc 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทางการบัญชีทีม่ีความรู้ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทางการบัญชี 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักบัญชีและนักบรหิารงานท่ีมีคณุภาพ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี สามารถถ่ายทอดความคดิเห็นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึน้ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อ
สังคม มีระเบียบวินัยและจิตส านึกในจรรยาบรรณของการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

1. ประกอบอาชีพทางด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้าน
ตรวจสอบและควบคุมภายในตามสถานประกอบการ 
2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ให้ค าปรึกษาทางการเงิน
และบัญช ี
3. พนักงานขององค์กรภาครัฐ 
4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
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สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการประกอบอาชีพ 

5. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความพร้อมในการวิจัยทางด้านการบัญชี 
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและ 
โลจสิติกส ์

BIBILA 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ 
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจสิติกส ์
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นนักบริหารและนักปฏิบัติงานทางด้านธรุกิจ
อุตสาหกรรมและโลจสิติกส ์
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
มีระเบยีบวินัยและจิตส านักในจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความพร้อมในการท าวิจัยด้านธรุกิจด้าน
อุตสาหกรรมและ 
โลจสิติกส ์

1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้าน
คลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผน
การผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน 
3. พนักงานขององค์กรภาครัฐ 
4. นักวิจัยทางด้านบริหารธรุกิจ 
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6.11 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี 
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย ์

BBR 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ ทาง
สังคม และมีความเชี่ยวชาญ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์ เขา้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีต่อบสนองความต้องการก าลังคนด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สอดคล้องตามแนวคิดการจดัการศึกษาตามนโยบาย
รัฐบาล 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
มีระเบยีบวินัยและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

1. ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการในด้านบริหาร
จัดการ การทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และอื่นๆ 
2. เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการธรุกิจ 
3. พนักงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
4. นักวิจัยทางด้านการบริหารธุรกจิ 

 

การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ 

BMS 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหาร
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามความต้องการของภาคธุรกิจและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีขดีความสามารถ
ทางด้านการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ พร้อมทั้ง
การศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีคณุธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้
วิชาการและวิทยาการใหม่ ๆ กับการบริหารจัดการที่ดีให้เข้ากับ
สถานการณ์หรือความต้องการขององค์กรได ้

1. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามสถานประกอบการด้าน
การผลิต การวางแผนการผลติและการให้บริการ 
2. นักวิจัยด้านการบรหิารการผลิต 
3. เจ้าของกิจการ นักลงทุน 
4. พนักงานองค์กรภาครัฐ 
5. บุคลากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
6. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชา
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
7. อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหาร
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
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6.12  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีและปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

TH, THT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ และความช านาญใน
วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสามารถให้บริการวิชาการและงานวิจัยดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแก่ชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีของประเทศ 

1. ธุรกิจโรงแรม   
2. ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา 
3. ธุรกิจน าเที่ยว   
4. ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
5. ธุรกิจการบิน   
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
บริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและการค้า IBT, IBTT 1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้ในด้านบริหารธรุกิจอุตสาหกรรมและ

การค้า รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบการเพื่อน าไป
พัฒนาองค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรม 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม และจริยธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับของ
องค์การธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าในระดับภมูิภาค 
ผ่านการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นการขยายโอกาส
ของธุรกิจและการศึกษาของภูมิภาคให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

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 
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6.13 อุทยานเทคโนโลยี มจพ. จัดการศึกษาท่ี มจพ.วิทยาเขตระยอง 
 

สาขาวิชา ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค ์ แนวทางการประกอบอาชีพ 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 
เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัต ิ NAAT 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมตัิตามนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาล 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา เทคโนโลยี
ยานยนตส์มัยใหม่และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีที่ด าเนินโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศแบบสมดลุและยั่งยืน 
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยผา่น
กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรทีเ่ปิด
สอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝรู่้ และมีความเขา้ใจ
ถึงความจ าเป็นท่ีจะศึกษาอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งมีความผดิชอบต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1. นักเทคโนโลยดี้านยานยนต์สมยัใหม ่
2. นักเทคโนโลยดี้านการผลิตในระบบอัตโนมตั ิ
3. นักปฏิบัติการดา้นยานยนต์สมยัใหม่และระบบ
อัตโนมัต ิ
4. ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานยานยนต์
สมัยใหม่และระบบอัตโนมตั ิ
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