
                    

                                        1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่  5,760  บาท                    
                                        2. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 7,940  บาท                    
                                        3. ปริญญาโท  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 9,000  บาท                    
                                        4. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไมน้่อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไมส่งูกวา่ 13,110  บาท                    

24.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                        มีคณะวชิาทัง้หมด  7  คณะ  คอื  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปศาสตร์ประยกุต์  และวทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
                                        การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีดงันี ้

สจพ. 1



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต ธุรกิจอตุสาหกรรม สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางธุรกิจอตุสาหกรรม

5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

6 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการศกึษา

การบริหารอาชีวศกึษาและเทคนิคศกึษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา ทางโยธา

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ทางเคร่ืองกล

11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม

มหาบณัฑิต

ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางไฟฟ้า

13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชา -

ทางจิตวิทยา

ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ

14 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา

15 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางคอมพิวเตอร์ศกึษา   ทางคอมพิวเตอร์

16 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

ดษุฎีบณัฑิต

วิจยัและพฒันาหลกัสตูร สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางวิจยัและพฒันาหลกัสตูร
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปี

3 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร

5 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหารงานก่อสร้าง

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์   ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางการเกษตร

ทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์

ทางฟิสิกส์

ทางฟิสิกส์อตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

ทางคอมพิวเตอร์
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติประยกุต์  ทางสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ตอ่เน่ือง) สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติประยกุต์  ทางสถิติ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต คณิตศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางคณิตศาสตร์  ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี  ทางเคมีอตุสาหกรรม

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต วสัดศุาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางวสัดศุาสตร์
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติ  ทางสถิติประยกุต์

หลกัสตูรภาษาองักฤษและภาษาไทย

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต อปุกรณ์การแพทย์ สาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์

ทางอปุกรณ์การแพทย์

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการผลิต    ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

มี  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มพลงังานเคร่ืองต้นก าลงั

และกลุ่มการผลิต

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมวสัดุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

11 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ   ทางเทคโนโลยีการผลิต

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 

รับจากผู้ทีจ่บ ปวส. สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางเทคโนโลยีขนถ่ายวสัดุ

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี 

13 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ทางเทคโนโลยีเคร่ืองต้นก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

14 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโครงสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีโครงสร้าง

15 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 4 ปีและตอ่เน่ือง 2 ปี

16 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีและการจดัการ-

อตุสาหกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางเทคโนโลยีและการจดัการ -

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศกวรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมการผลิต

21 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางวิศวกรรมการผลิต22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคมี  ทางเคมี

23 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

24 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

25 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
26 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา
27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วิศวกรรมวสัดุ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมวสัดุ

28 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

สจพ. 9



ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
29 ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอตุสาหกรรม สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 

ทางภาษาองักฤษ

ทางภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจและอตุสาหกรรม

หลกัสตูรภาษาองักฤษ

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งก่อสร้าง สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางชา่งก่อสร้าง    ทางก่อสร้าง

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอ่มบ ารุง

ทางชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล 

ทางเขียนแบบเคร่ืองกล

5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้

เดิมช่ือสาขาวิชาชา่งไม้อตุสาหกรรม

คณะศลิปศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งท่อและประสาน สาขาวิชาโลหะการ 

ทางชา่งท่อและประสาน

7 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งไฟฟ้าก าลงั

8 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางยานยนต์  ทางชา่งยนต์

9 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์

10 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

11 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โยธา สาขาวิชาก่อสร้าง 

ทางโยธา

12 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน

13 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน (แม่พิมพ์) สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

14 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งกลโรงงาน (สร้างเคร่ืองกล) สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งกลโรงงาน

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

15 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางชา่งก่อสร้าง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
16 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 

ทางชา่งเขียนแบบเคร่ืองกล

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

17 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้ สาขาวิชาการก่อสร้าง 

ทางชา่งไม้อตุสาหกรรม    

ทางชา่งเคร่ืองจกัรกลงานไม้

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

18 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางชา่งไฟฟ้า   

ทางชา่งเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

19 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่ สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน 

ทางชา่งเคร่ืองเรือนและตกแตง่

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

20 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งท่อและประสาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  

ทางชา่งเช่ือม   ทางชา่งโลหะ  

ทางชา่งท่อและประสาน

หลกัสตูร 2 ปี  ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

21 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาโยธา 

ทางชา่งก่อสร้าง   ทางชา่งโยธา  

ทางเทคโนโลยีโยธา
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
22 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเคร่ืองเรือนอตุสาหกรรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคร่ืองเรือนและ-

ตกแตง่ภายใน

ทางชา่งฝึกหดัเคร่ืองเรือนอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

23 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ทางชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีการผลิต

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

24 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั

ทางชา่งฝึกหดัเทคโนโลยีไฟฟ้า

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

25 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั  

ทางชา่งไฟฟ้า

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

26 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไฟฟ้าอตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางชา่งไฟฟ้าอตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 

27 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งไม้อตุสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลงั 

ทางชา่งไม้อตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาชา่งเคร่ืองจกัรกล

งานไม้

28 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งยนต์ สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งยนต์

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

29 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งโลหะอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  

ทางชา่งโลหะอตุสาหกรรม

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาเคร่ืองกลอตุสาหกรรม

30 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
31 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 

(เคร่ืองมือวดัและควบคมุ)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางชา่งอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม

ทางเคร่ืองมือวดัและควบคมุ

32 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 

ทางเทคโนโลยีเซรามิก

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

33 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม

34 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการท า-

ความเย็นและการปรับอากาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการท า-

ความเย็นและการปรับอากาศ

35 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-

และผลิตเคร่ืองจกัรกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-

และผลิตเคร่ืองจกัรกล

36 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองมือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองมือ
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
37 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้

38 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมยานยนต์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

39 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

40 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

41 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั

42 ปริญญาศิลปบณัฑิต ออกแบบภายใน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางมณัฑนศิลป์  ทางออกแบบภายใน

หลกัสตูร 4 ปี

43 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการบริหารงานก่อสร้าง
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
44 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเช่ือม สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ทางเทคโนโลยีการเช่ือม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

45 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   ทางเทคโนโลยีเคร่ืองกล

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

46 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมโยธา   ทางเทคโนโลยีโยธา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

47 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีศิลปอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางเทคโนโลยีศิลปอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

48 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า   ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี  รับจากผู้ มีพืน้ ปวส. 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง

1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม ทางเคมี

2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เคร่ืองกล สาขาวิชาเคร่ืองกล 

ทางชา่งอตุสาหกรรม  ทางเคร่ืองกล

3 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางการศกึษา   ทางวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สงู

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมีอตุสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมี   ทางเคมีอตุสาหกรรม

หลกัสตูร 2 ปี ตอ่จากประกาศนียบตัร-

วิชาชีพชัน้สงู  (เคมีอตุสาหกรรม) 

หรือเทียบเท่า

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติประยกุต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ทางสถิติประยกุต์

9 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

เคร่ืองกล สาขาวิชาวิศกวรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เปลี่ยนช่ือเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา

11 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารอาชีวะและเทคนิคการศกึษา

12 ปริญญาครุศาสตร์อตุสาหกรรม-

มหาบณัฑิต

ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
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ล าดบัที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบตัร สาขาวิชา / วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต การจดัการอตุสาหกรรม สาขาวิชาการจดัการ 

ทางการจดัการอตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออตุสาหกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออตุสาหกรรม

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์

สจพ. 18


