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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. ที่ตั้ง
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตั้ งอยู ณ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสว าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ซึ่งอยูทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร หางจากสะพานพระรามเจ็ด ประมาณ 500 เมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 82 ไรเศษ เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2502
ในป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดขยายเขตการศึกษาไปยังจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
ระยะทางหางจังหวัดนครนายก 20 กิโลเมตร และระยะทางหางจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ 30 กิโลเมตร ซึ่งมีที่ตั้ง ณ เลขที่
129 หมู 21 ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีเนื้อที่ 1,233 ไรเศษ เปดทําการสอนตั้งแตปการศึกษา 2541

สถานที่ติดตอหนวยงาน
หนวยงาน
ศูนย Admissions กองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ศูนยประสานงานกรุงเทพมหานคร
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิทยาเขตปราจีนบุรี
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
เว็บไซตมหาวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพทกลาง
ของมหาวิทยาลัย
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www.kmutnb.ac.th

การเดินทาง
มจพ. กรุงเทพมหานคร รถประจําทางที่ผานมหาวิทยาลัย
- รถธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203
- รถปรับอากาศ สาย ปอ.32, ปอ.97, ปอ.203 และ ปอ.543
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
- การเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนตสวนบุคคลใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
- การเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ มี 3 ชองทาง คือ
1.โดยรถประจํ า ทางปรั บ อากาศ ชั้ น 1 และชั้ น 2 จากสถานี ข นส ง สายเหนื อ (หมอชิ ต ) เส น ทาง
(กรุงเทพฯ – องครักษ – ปราจีนบุรี) (กรุงเทพฯ – องครักษ – อรัญประเทศ) (กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี) (สระบุรี-ปราจีนบุรีจันทบุรี) เปนตน
2. โดยรถตูปรับอากาศ V.I.P.
- นั่งจากหน าหางสรรพสินคาโรบินสัน อนุสาวรียชัยสมรภู มิ รถออกทุก 40 นาที เสนทาง
ประจันตคาม – ปราจีนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ องครักษ – แยกนเรศวร –นครนายก
- นั่งจากฝงขาออกถนนพหลโยธิน เสนทางอนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ถนนศรีนครินทร - ลาดกระบัง หนองจอก - บานสราง - ปราจีนบุรี - แยกนเรศวร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
3. โดยรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา และลงที่สถานีรถไฟ ปราจีนบุรี
ตอจากนั้นนั่งรถสองแถว/รถเมลเล็ก เสนทางปราจีนบุรี - เนินหอม

2. การจัดการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าพระนครเหนื อ จั ดการศึ กษาในระดั บ ปริ ญญาตรี 4 ป ใน 7 คณะ/วิ ทยาลั ย
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. การรับตรง รับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเขาศึกษาตอในโครงการปกติหรือ
โครงการสมทบพิเศษ ในจํานวน 6 คณะ /วิทยาลัย ไดแกคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
รวมจํานวน 36 สาขาวิชา
นอกจากนี้ในการรับตรง ไดรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส และสาขาวิชาศิลปประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ผูสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.admission.kmutnb.ac.th
2. การรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
โดยมีรายละเอียดในจํานวน 7 คณะ 1 สถาบันสมทบ 53 ประเภทวิชาดังตอไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร (www.eng.kmutnb.ac.th) เปดใหนักศึกษาสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ใชระยะเวลาการศึกษาปกติ 4 ป ใน 14 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (มจพ.ปราจีนบุรี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส และ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ) และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสรางวิศวกรที่มีทักษะในเชิงปฏิบัติ
นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะทุกสาขาวิชา จะตองเขารับการฝกทักษะชางฝมือเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรปกติ
ในระหวางปดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาทุกคนสามารถเลือกเขาศึกษาโครงการ “สหกิจศึกษา (Co-operative Education)”
ไดโดยรูปแบบสหกิจศึกษาของคณะเปนรูปแบบที่นักศึกษาจะตองทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 รอบ สลับกับการเรียน
ตามปกติในหองเรียนในลักษณะภาคการศึกษาเวนภาคการศึกษา รวมเวลาการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 10 เดือน และขยาย
ระยะเวลาการศึกษาเปน 5 ป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.coop.eng.kmutnb.ac.th)
เพื่อเปนการชวยเหลือนักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร ได
จัดสรรทุนการศึกษาใหรอยละ 15 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด การสมัครขอรับทุนการศึกษาจะกระทําไดโดยผานคณะกรรมการ
ของภาควิชา นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสขอรับทุนการศึกษาจากแหลงอื่นๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
หมายเหตุ
* สําหรับผูที่เขาศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หองเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จะมีการเรียนการสอนที่ใช
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาของกลุมวิชาชีพทางวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ผูเขาศึกษาจะชําระเงินคาบํารุงการศึกษา
เทากับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาอื่น ๆ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะวิทยาศาสตรประยุกต (www.sci.kmutnb.ac.th) จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2531 ปจจุบัน
แบงสวนราชการออกเปนสํานักงานคณบดี และภาควิชา จํานวน 7 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และภาควิชาสถิติประยุกต ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวม 24 สาขาวิชา และบริการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐานใหกับนักศึกษา
คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดวย สําหรับปการศึกษา 2554 ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม. 6
สายวิทย-คณิต สามารถสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป ดวยระบบ Admissions กลาง ไดทุกสาขาวิชา สวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สายอื่นๆ นอกเหนือจากสายวิทย-คณิต สามารถสมัครไดเฉพาะสาขาวิชาสถิติประยุกต และสาขาวิชา
สถิติธุรกิจและการประกันภัย โดยทุกสาขาวิชาเปดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ ซึ่งทั้งสองโครงการมีการ
วัดและประเมินผลการศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้แตละสาขาวิชามีจุดเนนในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร
คณิตศาสตรเชิงธุรกิจ และคณิตศาสตรวิศวกรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการทํางานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ธุรกิจการเงิน การธนาคาร การประกันภัย ตลอดจนงานทางดานคอมพิวเตอรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบ
อาชีพเปนนักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบ

2. สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (Mathematics with Computer Science) เนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรเชิงบูรณาการ เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในการทํางานดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ธุรกิจการเงินการธนาคาร และการประกันภัย บัณฑิตสามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพเปนนักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถใน 4 แขนงวิชา
หลัก คือ ปโตรเคมี เคมีพอลิเมอร เคมีอุตสาหกรรมทั่วไป และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม โดยเนนวิชาเลือกที่เปนวิชาชีพใน 4
แขนงวิชาดังกลาว ไมนอยกวา 21 หนวยกิต และวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ซึ่งไดแก ISO 9000 และอื่นๆ เพื่อให
บัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการทํางาน เชน อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมชุบเคลือบ อุตสาหกรรมเคมี การบําบัดน้ําเสีย
และอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานการวิเคราะห การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งทางดานเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อใหบัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Environmental Technology) เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูในการใชเทคโนโลยี
ในการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม ทั้งดิน น้ํา อากาศ เสียง ขยะ และของเสียอันตราย รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดลอม และประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Technology) เนนการผลิตบัณฑิตทางการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ระบบการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ
อาหาร และผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร เชน ไมดอก ไมประดับ สมุนไพร การใชความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยเพิ่มมูลคาให
ผลผลิตทางการเกษตร
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Science and Technology) เนนการผลิตบัณฑิตทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ที่สามารถนําความรูภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ และประสบการณการฝกงานมาประยุกตใชใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สามารถนําความรูไปปฏิบัติงานดานการวางแผนการผลิต การ
ควบคุมการผลิต ฝายควบคุมและประกันคุณภาพดานความปลอดภัยอาหาร ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หรือประกอบ
อาชีพอิสระที่เกี่ยวของ
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต (Applied Computer Science)
เนนการผลิตบัณฑิตทางดานการ
วิเคราะหแ ละออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมการใชงานและพัฒนาระบบซอฟตแวร รวมทั้งสามารถใช
เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานดานธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้ง
สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ประกอบอาชีพทางดานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร
9. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (Industrial Physics and Medical Instrumentation) เนนการ
ผลิ ตบัณฑิ ตใหมีความรูความสามารถทางด านงานอุตสาหกรรมและอุป กรณการแพทย เพื่อให บัณฑิตสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานรัฐบาล ในดานของการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ซอม สราง บํารุงรักษา
และใชเครื่องมือแพทย ตามสถานพยาบาลตางๆ
10. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (Business Statistics and Insurance) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานสถิติ
ธุรกิจ การประกันภัย การจัดการดานอุตสาหกรรม เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานดานธุรกิจ อาทิ การเงิน
การธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย และดานธุรกิจอื่นๆ

11. สาขาวิชาสถิติประยุกต (Applied Statistics) เนนการผลิตบัณฑิตทางดานสถิติ และการวิจัยดําเนินงาน เพื่อให
บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานดานสถิติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหระบบงานอุตสาหกรรมตางๆ
รวมทั้งดานการศึกษา
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรประยุกตตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงไดพิจารณาและจัดสรรงบประมาณจากเงิน
งบประมาณเงินรายไดของคณะและงบประมาณจากหนวยงานภายนอกเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาในแตละปการศึกษาเปน
จํานวนกวา 1,200 ทุน รวมเปนเงินกวา 7,000,000.- บาท ซึ่งสามารถจําแนกทุนการศึกษาออกเปน 2 ประเภท ตามแหลงทุนดังนี้
1. ทุนการศึกษาภายใน โดยการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตรประยุกตมาสนับสนุนเปนทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาของคณะ อาทิ ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนยกเวนคาหนวยกิต ทุนสําหรับนักศึกษาที่สรางชื่อเสียงและชวยเหลือ
กิจกรรมคณะ
2. ทุนการศึกษาภายนอก โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ
มูลนิธิ จีอี (GE
Foundation) สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิหอการคาอเมริกันในประเทศไทย คิงฟชเชอร
เอสโซ มูลนิธิซิเมนตไทย บริษัทศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด บริษัทกรุงไทยการไฟฟา จํากัด
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
บุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา มูลนิธิทิสโกเพื่อการกุศล และทุนสําหรับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรประยุกตไดจัดใหมีระบบการบริหารกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักศึกษาควบคูกับการเรียน
การสอนทางดานวิชาการ พรอมทั้งสนับสนุนดานงบประมาณ บุค ลากร วัสดุ อุปกรณตาง ๆ เพื่ออํ านวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานตางๆไดแก ดานวิชาการ กีฬาและสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอมนันทนาการ
และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมกวา 70 โครงการ งบประมาณสนับสนุนกวา
2,700,000 บาท

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีแ ละการจัด การอุต สาหกรรม (www.fitm.kmutnb.ac.th) จัด การศึก ษาที ่มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ วิท ยาเขตปราจีน บุร ี เปด สอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติใชระยะเวลาการศึ กษาปกติ
4 ป จํานวน 4 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงเปน 4 แขนงวิชา คือ
1.1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขาย
1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบธุรกิจ
หมายเหตุ นักศึกษาจะแยกเรียนในแขนงวิชาตาง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 3
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จัดการศึกษา 2 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แบงเปน 2 แขนงวิชา คือ
2.1.1 แขนงวิชาการจัดการผลิต
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แบงเปน 2 แขนงวิชา คือ
2.2.1 แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.2 แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดการศึกษา 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จัดการศึกษา 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (www.agro.kmutnb.ac.th) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใชเวลา
การศึกษาตามปกติ 4 ป จํานวน 2 สาขาวิชา เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษา
มีความรูทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดยเพิ่มเติมความรูทางดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจ
2. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร (APD) เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษามีความรู
ทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โดยเนนการสรางนวัตกรรมใหมในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยผลิตภัณฑใหมที่ไดจะ
ชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังศึกษาถึงกระบวนการทางการตลาด การวิจัยตลาด จิตวิทยา บทบาทของ
ผูบริโภค

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชเวลาการศึกษาตามปกติ 4 ป จํานวน 1 หลักสูตร
เริ่มเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2544 เปนตนมา ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม
เนนการผลิตบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถ ดานการจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ (www.diat.cit.kmutnb.ac.th) ไดรับอนุมัติการจัดตั้งเปนสวนงานใหมระดับคณะ
ตามมติสภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนื อในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ วั นที่ 10 กุ มภาพันธ 2553
ซึ่งเปนสวนงานที่มีภาระหลัก ในดานการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพทางดานศิลปะและการออกแบบ ที่เนนการนําเอา
เทคโนโลยีเขามาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
และสถานประกอบการเพื่อนําความรู ที่ไดไปใชงานไดอยางมีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในมาตรฐาน
เดียวกัน จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปบัณฑิต ใชเวลาการศึกษาตามปกติ 4 ป จํานวน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
ออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ซึ่งหลักสูตรศิล ปบัณฑิตทั้ง 2 สาขาวิชาดังกลาว เดิมอยูในสั งกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาออกแบบภายใน ดําเนินการเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2544 และตอมาในปการศึกษา 2547
ไดเปดสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ดังนั้น เมื่อคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบไดรับอนุมัติการจัดตั้งแลว การจัดการ
เรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบภายในและสาขาวิ ช าออกแบบเซรามิ ก ส จึ ง อยู ใ นสั ง กั ด ของ
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ โดยคณะเริ่มการบริหารจัดการอยางเปนทางการตั้งแตปงบประมาณ 2554 วันที่ 1 ตุลาคม
2553 เปนตนไป

หลักสูตรศิลปบัณฑิต จัดการศึกษาจํานวน 2 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิชาออกแบบภายใน เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถในดานการออกแบบเครื่องเรือน
และออกแบบภายในของอาคารที่พักอาศัยและอาคารเพื่อธุรกิจตาง ๆ อีกทั้งมีความสามารถในการดําเนินการออกแบบหรือ
บริหารงานออกแบบภายในใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการของตลาด
1.2 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส เนนการผลิตบัณฑิตในดานการออกแบบและสรางงานทางดานเซรามิกสใหเปน
ผูมีความรอบรูในวิชาชีพ และมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาตนเองไดจากการนําทฤษฎีและหลักการมาประยุกตใชในการ
สรางผลงานใหมไดตลอดเวลา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (www.fte.kmutnb.ac.th) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) รวมจํานวน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) จํานวน 3 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรมใน 2 แขนงวิชา ไดแก
ออกแบบเครื่องกลและแขนงวิชาพลังงาน เนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิศวกรรมเครื่องกลควบคูกับการถายทอด
ความรูเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
ปจจุบัน
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรมที่มีความรู ความสามารถดาน
การผลิตที่สามารถวางแผน ออกแบบ พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจัดการและแกปญหาในดานวิศวกรรมการผลิต
และเปนผูที่มีความสามารถในการถายทอดความรูในภาคทฤษฎี และจัดการฝกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส เปนหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อผลิตครูชางอุตสาหกรรม ที่มีความรู
เชิงสหวิทยาการ ไดแก ความรูทางดานเครื่องกล คอมพิวเตอร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
ระบบการผลิตอัตโนมัติ รวมถึงทักษะในการสอนงานและฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) จํานวน 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เปนทางเลือกใหมของการเรียนรูเพิ่มโอกาสการประกอบวิชาชีพมากขึ้น
ดว ยหลัก สูต รที ่บ ูร ณาการศาสตรด า นวิศ วกรรมและการศึก ษาเขา ดว ยกัน เพื ่อ ผลิต บัณ ฑิต ใหเ ปน วิศ วกรโยธาที ่ม ีค วามรู
ความสามารถทางการวิเคราะห ออกแบบ และการบริหารงานกอสรางไดเปนอยางดี รวมกับการเสริมสรางทักษะการสอน การ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีไดอยางมืออาชีพ

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง ตั้งอยู ณ ในพระบรมมหาราชวัง ถ.เขื่อนขันธนิเวศน แขวงพระราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท 0 - 2221 - 8791 และตั้งอยู ณ เลขที่ 299/1 ม.5 ถ.บางภาษี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท 0 - 2431 - 3613 www.goldsmith.ac.th ,

e-mail : royalgoldsmith@yahoo.com

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง ในสวนของการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ชางทองหลวง เปนสถาบันสมทบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามพระราชกฤษฎีการับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขาสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.
2549 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2549 แตโดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550 กําหนดใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเพื่อใหการรับสถาบันสมทบตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย
ตอเนื่อง และสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรให
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่รับเขาสมทบตามพระราชกฤษฎีการับกาญจนา
ภิเษกวิ ทยาลัย ชางทองหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา พ.ศ. 2549 ยัง คงเปน สถาบั น สมทบของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เรื่อง รับกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย ชางทองหลวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขาสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาชางทองหลวง ใชระยะเวลาในการศึกษา
ปกติ 4 ป โดยเลือกเรียนตามสาขางานในระดับ ชั้นปที่ 3 ไดแก สาขางานช างทองหลวง สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
การรายงานตัวเพื่อเขาสอบสัมภาษณและตรวจรางกายนักศึกษาที่สอบผานขอเขียนและมีสิทธิ์เขารับการสอบ
สัมภาษณและตรวจรางกาย เมื่อนักศึกษาผานการสอบสัมภาษณ เปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชางทองหลวงจะประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในระดับปริญ ญาตรี พรอมส งจดหมายตอบรั บการเปนนั กศึ กษาและนักศึก ษา
ต อ งมารายงานตั ว ตามวั น และเวลาที่ ก าญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย ช า งทองหลวง กํ า หนด พร อ มทั้ ง ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มต า งๆ
ในวันลงทะเบียน (ดูรายละเอียด www.goldsmith.ac.th)

2. คณะวิทยาศาสตรประยุกต
2.1 (โครงการสมทบพิเศษ)
2.2 (โครงการปกติ)
3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
7. คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ

หมายเหตุ

คาบัตรประจําตัวนักศึกษา (บาท)

10,500

1,000

1,000

250

250

200

13,200

29,000

1,000

1,000

250

250

200

31,700

10,000

1,000

1,000

250

250

200

12,700

15,000

1,000

250

250

200

17,700

1,000

รวม (โดยประมาณ)

คาตรวจโรค และคาเอกซเรย
นักศึกษาใหม (บาท)

1.2 เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรม
โลจิสติกส (โครงการสมทบพิเศษ)

คาประกันอุบัติเหตุ
ปละ (บาท)

1. คณะวิศวกรรมศาสตร
1.1 ทุกสาขาวิชา

คาประกันทรัพยสินเสียหาย (บาท)

คณะ

คาขึ้นทะเบียนเบียนนักศึกษาใหม
(บาท)

รายการ

คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
(ตอภาคการศึกษา) (บาท)

3. อัตราคาธรรมเนียม
3.1 อัตราคาธรรมเนียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อาจมีอัตราคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไวดังกลาว การจัดเก็บเงินเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุง
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ พ.ศ. 2553

3.2 อัตราคาธรรมเนียม สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง
ชั้นปที่ 1
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ชั้นปที่ 2
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ที่ 1

ที่ 2

ที่ 1

สาขางานชางทองหลวง

13,700

11,750

สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

13,700

สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

13,700

คณะหรือสาขาวิชา

ภาค
เรียน

ชั้นปที่ 3
ภาค
เรียน

ชั้นปที่ 4
ภาค
ภาค
เรียน
เรียน

ภาค

ที่ 2

ที่ 1

ที่ 2

ฤดูรอน

ที่ 1

ที่ 2

12,250

11,150

12,250

11,750

1,200

12,250

8,750

95,050

11,750

12,250

11,450

12,550

11,750

1,200

11,650

8,750

95,050

11,750

12,250

11,450

11,650

12,450

1,200

10,750

8,750

93,950

รวม
ตลอด
หลักสูตร

สาขาวิชาชางทองหลวง

หมายเหตุ อาจมี อั ต ราค า ธรรมเนี ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ไ ว ดั ง กล า ว การจั ด เก็ บ เงิ น เป น ไปตามระเบี ย บของ
กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย ชางทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

