ขาวประชาสัมพันธ
หลักสูตรและพัฒนาคณาจารย
ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557

กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย

Curriculum and Staff Development

สกอ.กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ตามขอ 16 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุมวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คนใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา
ของหลักสู ตร โดยมีคุณวุฒิค รอบคลุม แขนงวิช า/กลุมวิ ชาที่เปด สอนและสอดคลอ งตามเกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มแี ขนงวิชา/กลุม วิชาของมหาวิทยาลัย
สวนงานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร (2 หลักสูตร)

หลักสูตร
1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (1 หลักสูตร)
1. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (10 หลักสูตร)
1. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ
2. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการออกแบบและผลิต
3. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมพอลิเมอร
4. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการเชื่อม
5. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง
6. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส
7. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการ
8. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
10.อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง
คณะวิทยาศาสตรประยุกต (2 หลักสูตร)
1. วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
2. วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
1. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
(5 หลักสูตร)
2. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
3. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร
5. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร (ตอเนื่อง)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (3 หลักสูตร) 1. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ
2. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกลและยานยนต
3. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
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หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบระยะเวลา 5 ป และตองปรับปรุงในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ครบระยะเวลา 5 ป และตองปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในป พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2558 จํานวน 15 หลักสูตร
สวนงานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร

(3 หลักสูตร)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (2 หลักสูตร)
คณะวิทยาศาสตรประยุกต (8 หลักสูตร)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

(2 หลักสูตร)

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบระยะเวลา 5 ป
ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา *งดรับนักศึกษาใหมตงั้ แต 1/2557
ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต
วท.บ. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตรและการจัดการ
วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

ขั้นตอนและชวงระยะเวลาที่คณะ/วิทยาลัยตองดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดการเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
แบบ มคอ.2 และจัดทําตามแบบ ล.4
1. ภาควิชาเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบหลักสูตร
2. ภาควิชาเสนอคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะ
3. ภาควิชาสงหลักสูตรใหกลุมงานหลักสูตรและ
พัฒนาคณาจารย
4. เสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต
5. ภาควิชาสงหลักสูตรที่ปรับแกไขใหฝายเลขานุการ
6. เสนอหลักสูตรใหสภาวิชาการพิจารณา
7. ภาควิชาสงหลักสูตรที่ปรับแกไขใหกองบริการการศึกษา
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
8. เสนอหลักสูตรใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
9. ภาควิชาแกไขหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
สงหลักสูตรใหกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอ สกอ.
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

ชวงเวลาที่จะตองดําเนินการหลักสูตร
ดําเนินการในป พ.ศ. 2557
ดําเนินการในป พ.ศ. 2558

(สําหรับ นศ. ใหม ปการศึกษา 2558)

(สําหรับ นศ. ใหม ปการศึกษา 2559)

ภายใน มิ.ย. 57
สัปดาหที่ 1-2 ของเดือน ก.ค. 57
สัปดาหที่ 3 ของเดือน ก.ค. 57

ภายใน มิ.ย. 58
สัปดาหที่ 1-2 ของเดือน ก.ค. 58
สัปดาหที่ 3 ของเดือน ก.ค. 58

สัปดาหที่ 1 ของเดือน ส.ค. 57

สัปดาหที่ 1 ของเดือน ส.ค. 58

สัปดาหที่ 2 ของเดือน ส.ค. 57
สัปดาหที่ 3 ของเดือน ส.ค. 57
สัปดาหที่ 2 ของเดือน ก.ย. 57

สัปดาหที่ 2 ของเดือน ส.ค. 58
สัปดาหที่ 3 ของเดือน ส.ค. 58
สัปดาหที่ 2 ของเดือน ก.ย. 58

ภายในเดือน ต.ค. 2557
ภายใน 30 วัน หลังจาก
สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ภายในเดือน ต.ค. 58
ภายใน 30 วัน หลังจาก
สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

หมายเหตุ ชวงระยะเวลาในการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ขอมูลหลักสูตรสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี
- แผนการศึกษาสหกิจศึกษาเพียงแผนเดียว
- ทั้งแผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
- แผนการศึกษากําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษาเรียน
- แผนการศึกษากําหนดใหนักศึกษาฝกงานในภาคการศึกษาฤดูรอน
สรุปขอมูลหลักสูตรสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
สวนงานวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
รวม
คิดเปนรอยละ

จํานวนหลักสูตร
หลักสูตรสหกิจศึกษา
หลักสูตรปกติ
8
6
6
12
6
12
1
5
3
3
5
5
2
3
1
62
16
79.50
20.50

รวม
14
6
18
13
8
3
5
5
2
3
1
78
100

ติดตอสอบถามขอมูลรายละเอียดไดที่กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย
กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โทร 1624-1625
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หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีที่ สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
สวนงานวิชาการไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สวนงานวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหลักสูตร ตามลําดับ กอนนําเสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป
ในป พ.ศ. 2556 สกอ.พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 45 หลักสูตร ดังนี้
สกอ.รับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่

ลําดับที่

หลักสูตร

1

ศล.บ. สาขาวิชาศิลปประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
บธ.บ. สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศล.บ. สาขาวิชาออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศล.บ. สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป พ.ศ. 2554
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป พ.ศ. 2551
ศล.บ. สาขาวิชาชางทองหลวง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุ ฉบับป พ.ศ. 2551
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ฉบับป พ.ศ. 2551
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (ตอเนื่อง)
ฉบับป พ.ศ. 2554

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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2 มกราคม 2556
2 มกราคม 2556
8 มกราคม 2556
5 เมษายน 2556
5 เมษายน 2556
1 พฤษภาคม 2556
1 พฤษภาคม 2556
9 พฤษภาคม 2556
20 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556
20 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
28 มิถุนายน 2556
17 กรกฎาคม 2556
17 กรกฎาคม 2556
17 กรกฎาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556
7 สิงหาคม 2556
7 สิงหาคม 2556
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ลําดับที่

หลักสูตร

23
24

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (หลักสูตรใหม 2557)
อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(ตอเนื่อง) ฉบับป พ.ศ. 2554
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ ฉบับป พ.ศ. 2554
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัต-ิ
และการจัดการธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2555
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2554
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ ฉบับป พ.ศ. 2556
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
(หลักสูตรสองภาษา) ฉบับป พ.ศ. 2555
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
กําลัง ฉบับป พ.ศ. 2554

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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สกอ.รับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
19 กันยายน 2556
3 ตุลาคม 2556
3 ตุลาคม 2556
3 ตุลาคม 2556
3 ตุลาคม 2556
9 ตุลาคม 2556
8 พฤศจิกายน 2556
8 พฤศจิกายน 2556
8 พฤศจิกายน 2556
22 พฤศจิกายน 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม

5

5

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

11

2

คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
5

5
11

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
สถาบันสมทบ

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร มจพ. จําแนกตามคณะ

หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 45 หลักสูตร ประกอบดวย
* คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 11 หลักสูตร (24.45%)
* คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
จํานวน 5 หลักสูตร (11.11%)
* วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 11 หลักสูตร (24.45%)
* คณะวิทยาศาสตรประยุกต
จํานวน 5 หลักสูตร (11.11%)
* คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวน 2 หลักสูตร ( 4.44%)
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
จํานวน 5 หลักสูตร (11.11%)
* คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
จํานวน 5 หลักสูตร (11.11%)
* กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง สถาบันสมทบ
จํานวน 1 หลักสูตร ( 2.22%)
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หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 จํานวน 12 หลักสูตร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตร
บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชี
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วท.บ. สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) วิทยาเขตระยอง
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สกอ.รับทราบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่
20 ก.พ. 2557
20 ก.พ. 2557
20 ก.พ. 2557
20 ก.พ. 2557
3 มี.ค. 2557
11 มี.ค. 2557
11 มี.ค. 2557
11 มี.ค. 2557
11 มี.ค. 2557
11 มี.ค. 2557
31 มี.ค. 2557
31 มี.ค. 2557
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หลักสูตรระดับปริญญาตรีทไี่ ดรับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อคุณวุฒิ

1

ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง (ตอเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสวิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและ
การปรับอากาศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
บธ.บ. สาขาวิชาการออกแบบสํานักงานอัตโนมัติและการ
จัดการธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2
3
4
5
6
7
8
9

รับรองและกําหนด
อัตราเงินเดือน
อันดับ
ขั้น
ครูผูชวย 11,920
ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ครูผูชวย

15,050

ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่
ศธ 0206.6/1218
ลว. 27 ธ.ค. 2556
ศธ 0206.6/169
ลว. 28 ก.พ. 2557
ศธ 0206.6/613
ลว. 17 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1229
ลว. 21 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1229
ลว. 21 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1065
ลว. 21 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1065
ลว. 21 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1290
ลว. 24 มี.ค. 2557
ศธ 0206.6/1290
ลว. 24 มี.ค. 2557

ผูสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิดังกลาว หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กําหนดดวย
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แนะนําหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in International Trades and Business Logistics
(International Program)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หนวยกิต
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
* นักศึกษาตองมีผลการสอบ TOEFL / TU-GET อยางนอย 500 หรือผลการสอบ CU-TEP อยางนอย 62 หรือ KMUTNB Proficiency Test อยางนอยรอยละ 60
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ.
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา การวางแผนการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและสงออก
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการดานการคาและการจัดซื้อจัดจางระหวางประเทศ เจาของธุรกิจ นักลงทุน พนักงานขององคกรภาครัฐ
ผูชวยนักวิจัยทางดานการคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส

คุณสมบัติการรับเขาศึกษา/อาชีพ หลักสูตรใหม มจพ.ระยอง
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง 3 สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส
Bachelor of Business Administration Program in Industrial Business and Logistic Administration
สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา การ
วางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจาง เจาของธุรกิจ นักลงทุน พนักงานขององคกรภาครัฐ
นักวิจัยทางดานบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร นักวิเคราะหและออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร นักพัฒนาโปรแกรม นักพัฒนาและออกแบบเว็บ ไซต กราฟกส และสื่อ
มัลติมีเดีย ผูดูแลระบบและฐานขอมูลคอมพิวเตอร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Business Administration Program in Accounting

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต

http://acdserv.kmutnb.ac.th/sub2/index.php

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพทางดานการบัญชี ดานภาษี ดานตรวจสอบและควบคุมภายในตามสถาน
ประกอบการ เจาของธุรกิจ นักลงทุน ผูใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี พนักงานของ
องคกรภาครัฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือผูสอบบัญชีภาษีอากร
กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง 5 สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส
Bachelor of Engineering Program in Industrial and Logistics Engineering Technology

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
ไดแ ก ชางไฟฟา ชา งกลโรงงาน ชา งยนต ชา งเชื่อมโลหะแผน ชา งทอประสาน หรือ
เที ย บเท า ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ช าเทคโนโลยีวิ ศ วกรรม อุตสาหการและโลจิสติกสเห็นชอบ
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางอุตสาหกรรม
ได แ ก ช า งไฟฟ า ช า งกลโรงงาน ช า งยนต ช า งเชื่อ มโลหะแผ น ช า งท อ ประสาน หรื อ
เที ย บเท า ในสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ช าเทคโนโลยีวิ ศ วกรรม อุตสาหการและโลจิสติกสเห็นชอบ
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
* นศ. ตองเลือกโครงการแผนการเรียนระหวางโครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3 และไมสามารถเปลี่ยนแผนโครงการแผนการเรียนได
ถาไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิชา
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรใน
สายงานการขนสงและโลจิสติกส เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจาง ผูชวยนักวิจัย อาจารย/ครู
เจาของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ
Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and Automation Engineering Technology

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชางไฟฟา ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชางเครื่องมือวัด
(อิเล็กทรอนิกส) ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางแมคคาทรอนิกส
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรรมทางด า นไฟฟา อิเ ล็กทรอนิกส วิศวกรทางดานเครื่องมือวัด
วิศวกรทางดานการวัดและควบคุม วิศวกรทางดานระบบอัตโนมัติ ผูชวยนักวิจัย บุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกลและยานยนต
Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Automotive Engineering Technology

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หนวยกิต

http://acdserv.kmutnb.ac.th/sub2/index.php

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางกลโรงงาน เครื่องมือกล
สาขาชางยนต เครื่องกล เครื่องตนกําลัง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
* สํา เร็จการศึก ษาระดับ ประกาศนียบัต รวิ ช าชีพชั้น สูง (ปวส.) สาขาชา งกลโรงงาน
เครื่องมือกล สาขาชางยนต เครื่องกล เครื่องตนกําลัง เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกล
การเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรทางดานวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต ผูชวยนักวิจัย ครูผูชวยสอน
ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต
กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมกระบวนการเคมี
Bachelor of Engineering Program in Chemical Process Engineering Technology

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟาเครือ่ งกล โยธา หรือ
ชางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพวิศวกรรมดานเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี วิศวกรดา นการ
ออกแบบและควบคุม กระบวนการเคมี วิศวกรดา นความปลอดภัยของการดําเนิน งาน
กระบวนการเคมี วิศวกรดานเทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี อาจารย/นักวิชาการ/
นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร ดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เจาของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
Bachelor of Engineering Program in Material and Process Engineering Technology

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หนวยกิต

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางอุตสาหกรรม หรือ
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชี พ วิ ศ วกรด า นการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต และการขึ้ น รู ป โลหะและ
พอลิเมอร วิศวกรดา นการควบคุม คุณภาพและการวิเ คราะหค วามเสียหายที่เ กิด จาก
กระบวนการผลิต วิศวกร/นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะและ
พอลิเมอร วิศวกรดานงานขายและงานบริการทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการเลือกใชวัสดุ
วิศวกรดานงานบริหารกระบวนการผลิตและการแปรรูปโลหะและพอลิเมอร นักวิชาการ/
นักวิจัย ดานวัสดุพอลิเมอร และ/หรือดานโลหะ เจาของกิจการ

คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มจพ. วิทยาเขตระยอง 2 สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Industrial Chemical Process and Environment
สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หนวยกิต
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางอุตสาหกรรมจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชี พ นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย และนั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ชิ ง
อุตสาหกรรม เจาหนาที่ฝายผลิต/เจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒ นา/เจาหนาที่ฝายควบคุม
คุณภาพ ตัวแทนจําหนายเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีและสิ่งแวดลอม ประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
Bachelor of Science Program in Energy Technology and Management

สกอ.รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หนวยกิต

http://acdserv.kmutnb.ac.th/sub2/index.php

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
* สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร –
คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
* สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางอุตสาหกรรมจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
* มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชี พนัก วิช าการ/นัก วิ ท ยาศาสตร ดา นพลัง งานและการจัด การพลัง งาน
นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นักวิเคราะหระบบและตรวจสอบ
งานพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับพลังงานและการจัด
การพลังงาน
กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย

11

ที่ตั้ง

กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 0-2555-2000-24 ตอ 1624-1625

จัดทําโดย
นางวิไลรัตน วิสารทวิศิษฎ /ผลิต
นางสุณีย ศักดิ์แสน /ตรวจทาน
http://acdserv.kmutnb.ac.th/sub2/index.php

กลุมงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย
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