
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร  (ปจจุบันคือคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   

และคณะวิทยาศาสตรประยุกต)  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

คณะอุตสาหกรรมศาสตร  (ปจจุบันคือคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม)

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   มีดังนี้

                    1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,700  บาท

                    2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  5,740  บาท

                    4.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                    6.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

18.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม
2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การศึกษา,

การบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

ดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษา, วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องกล ชางอุตสาหกรรม, เครื่องกล
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา การศึกษา, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร

สจพ. - 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพชั้นสูง  (เคมีอุตสาหกรรม) หรือ
เทียบเทา

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติประยุกต
9 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต
เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

11 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การศึกษา, 
การบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

12 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต

ไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคกายอุปกรณ กายอุปกรณ, เทคนิคกายอุปกรณ (หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษา-
ตอนปลาย)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
7 ปริญญาวิทยศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติประยุกต
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สถิติประยุกต สถิติประยุกต (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล มี  2  กลุม  คือ  กลุมพลังงาน - 

เครื่องตนกําลัง  และกลุมการผลิต
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ
7 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีขนถายวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,

เทคโนโลยีขนถายวัสดุ
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

9 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโครงสราง วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีโครงสราง

10 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต
13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องกล ชางเครื่องกล
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกอสราง ชางกอสราง
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล
5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางเครื่องจักรกลงานไม เดิมชื่อสาขาวิชาชางไมอุตสาหกรรม
6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางทอและประสาน ชางทอและประสาน
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟา ชางไฟฟา
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยนต ชางยนต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โยธา ชางโยธา
12 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน
13 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน (แมพิมพ) ชางกลโรงงาน (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
14 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกลโรงงาน (สรางเครื่องกล) ชางกลโรงงาน (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
15 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางกอสราง ชางกอสราง
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางเขียนแบบ, ชางเขียนแบบเครื่องกล (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องจักรกลงานไม ชางไมอุตสาหกรรม, ชางเครื่องจักรกลงานไม (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ชางไฟฟา, 

ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
(หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

19 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเครื่องเรือนและตกแตง ชางเครื่องเรือนและตกแตง (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

20 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางทอและประสาน ชางเชื่อม, ชางโลหะ, ชางทอและประสาน (หลักสูตร 2 ป  ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเทคโนโลยีโยธา ชางกอสราง, ชางโยธา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเครื่องเรือนอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม,

ชางฝกหัดเครื่องเรือนอุตสาหกรรม
(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

23 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการผลิต, 
ชางฝกหัดเทคโนโลยีการผลิต

(หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางฝกหัดเทคโนโลยีไฟฟา ชางไฟฟา, ชางฝกหัดเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน)
25 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟา ชางไฟฟา (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ)
26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางไฟฟาอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางไมอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางไมอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาชางเครื่องจักรกล-

งานไม
28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางยนต ชางยนต (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-

วิชาชีพ) 
29 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางโลหะอุตสาหกรรม ชางอุตสาหกรรม, ชางโลหะอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเครื่องกล-

อุตสาหกรรม
30 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส
31 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่องมือวัดและควบคุม)
ชางอิเล็กทรอนิกส, เครื่องมือวัดและควบคุม

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีเซรามิก ศิลปอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร-
วิชาชีพ)

33 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ศิลปอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมศิลป,
เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
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1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารงานกอสราง การบริหารงานกอสราง (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

คณะอุตสาหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
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