
                    

24.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
                                        มีคณะวิชาทั้งหมด  7  คณะ  คือ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 คณะวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตรประยุกต  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                        การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   มีดังนี้
                                        1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1 ขั้น  5,530  บาท
                                        2. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท         
                                        3. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี  (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท                 
                                        4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท                    

สจพ.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
3 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-

บัณฑิต
เครื่องกล วิศวกรรมศาสตร,

วิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องกล
5 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-

บัณฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
6 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา-

บัณฑิต
ไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

ไฟฟา
7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

8 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎี-
บัณฑิต

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา การศึกษา, 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป
3 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย ฟสิกส,
ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย

11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุปกรณการแพทย อุปกรณการแพทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการบินและ

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต,
วิศวกรรมอุตสาหการ

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมขนถายวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมขนถายวัสดุ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการจัดการ-

อุตสาหกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมไฟฟา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

13 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศิวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
14 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี
15 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
16 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
17 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ
19 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,

เทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

20 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยขีนถายวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

21 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

22 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

23 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

24 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
25 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ,
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตรประยุกต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เครื่องกล ชางเครื่องกล

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โยธา ชางโยธา

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการทํา-
ความเย็นและการปรับอากาศ

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทํา-
ความเย็นและการปรับอากาศ

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-
และผลิตเครื่องจักรกล

วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ-
และผลิตเครื่องจักรกล

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมศาสตร,
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมไม วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีวิศวกรรมไม

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมยานยนต,
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
12 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,

เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
13 ปริญญาศิลปบัณฑิต ออกแบบภายใน มัณฑนศิลป, ออกแบบภายใน หลักสูตร 4 ป

14 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารงานกอสราง การบริหารงานกอสราง

15 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเชื่อม เทคโนโลยีการเชื่อม หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

16 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
เทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

17 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา,
เทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

18 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
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