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หลักสูตรที่เปดสอน ระดับ ปริญญาโท-เอก

จบ ปริญญาตรี ศึกษาตอหลักสูตรปริญญาโท

จบ ปริญญาโท ศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. วิศวกรรมการผลิต (MPE)
 2. วิศวกรรมเคมี (MCh.E)
 3. วิศวกรรมเครื่องกล (MME) (S-MME) 
 4. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (MAE)
 5. วิศวกรรมไฟฟา (MEE)
    * วิศวกรรมไฟฟากำลัง        * วิศวกรรมโทรคมนาคม
    * วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ  * วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 6. วิศวกรรมโยธา (MCE*) (S-MCE**)
    * วิศวกรรมเทคนิคธรณี       * วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร
    * วิศวกรรมโครงสราง         * วิศวกรรมการขนสง
    * วัสดุวิศวกรรมโยธา          ** วิศวกรรมการขนสง
    * วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรน้ำ
 7. การบริหารงานกอสราง (X-MCM)
 8. วิศวกรรมวัสดุ (M-MPTE)
 9. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (X-MIE) (Y-MIE)
 10. วิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส (MHLE) (S-MHLE)
 11. วิศวกรรมอุตสาหการ (MIE)
 12. วิศวกรรมอัตโนมัติ (MAuE)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  กทม.   ปจ.   รย.
คณะวิศวกรรมศาสตร

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
 1. วิศวกรรมไฟฟา (DEE)
    * วิศวกรรมไฟฟากำลัง       * วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
    * วิศวกรรมโทรคมนาคม     * วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 2. วิศวกรรมโยธา (DCE)        * วิศวกรรมเทคนิคธรณี
    * วัสดุวิศวกรรมโยธา         * วิศวกรรมโครงสราง
    * วิศวกรรมการขนสง        * วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร
 3. วิศวกรรมการผลิต (DPE)
 4. วิศวกรรมเคมี (Ph.D.(Chemical Engineering)
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (DME)
 6. วิศวกรรมอุตสาหการ (DIE)
 7. วิศวกรรมวัสดุ (Ph.D.(Materiuls Engineering)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  กทม.   ปจ.   รย.
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
 1. วิศวกรรมเครื่องกล (MTM) (S-MTM)
    * วิศวกรรมเครื่องกล          * วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
    * วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต

 2. วิศวกรรมไฟฟา (MTE) (S-MTE)
    * วิศวกรรมระบบไฟฟากำลังและระบบควบคุม
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลังและพลังงาน
 3. คอมพิวเตอรศึกษา (MTCT) (S-MTCT) 
 4. เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (MET) (S-MET)
 5. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TEM)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 6. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE) (S-MCEE)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา (MICT) (S-MICT)

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง (MCET) (S-MCET)
    * วิศวกรรมโครงสราง         * วิศวกรรมธรณีเทคนิค
    * การจัดการเชิงวิศวกรรม
 2. การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (METM) (S-METM) (X-METM)
    * การออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม * การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
 3. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน (MAET)
 4. เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (MEET)
 5. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสประยุกต (MEEE)
 6. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET)
 7. เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (MWET)
 8. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาประยุกต (MAEE)

 9. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม (MIMB) สหวิทยาการ
 10. การจัดการดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมในเมือง (MUEM)

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. คณิตศาสตรประยุกต (MMA)
 2. คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MMC)
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร (MCS)
 4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (MFT)
 5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBT)
 6. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (MENVTM)
 7. เทคโนโลยีชีวภาพ (MBT)
 8. สถิติประยุกตและวิทยาการวิเคราะหขอมูล (MASDA)
    * สถิติประยุกตและวิทยาการวิเคราะหขอมูล
 9. ฟสิกสประยุกต (MAP)
    * วิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส
    * ฟสิกสเชิงบูรณาการ         * วัสดุวิศวกรรม
 10. อุปกรณการแพทย (MMI)  
 11. เคมีอุตสาหกรรม (MIC)
    * พลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว             * วัสดุศาสตร                   
    * กระบวนการทางอุตสาหกรรม             * ปโตรเคมี                 
    * เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

คณะศิลปศาสตรประยุกต
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
 1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (MIOP) (S-MIOP)
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
    (E-MBIC) (S-E-MBIC) English Program

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)
 1. นวัตกรรมและการออกแบบเพ่ือความย่ังยืน (MAPIDS) (S-MAPIDS)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (X-MBR) (S-MBR)

คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
 1. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (X-DBA)

คณะศิลปศาสตรประยุกต
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (DIOP) (S-DIOP)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
 1. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (X-DBR)

คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) (S-MBA) (X-MBA)
 2. การบัญชี (X-MBAcc)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (MFSM)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 1. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (MIBT) (S-MIBT)

คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม (S-MCIPE) (MCIPE)
 2. เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (S-METAM) (METAM)

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) นานาชาติ
 1. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (I-CPE)
 2. วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (I-MAE)
    * วิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ (I-MESD)
    * วิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต (I-ASAE)
 3. วิศวกรรมวัสดุและการผลิต (I-MPE)
 4. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (I-ECE)
 5. วิศวกรรมยานพาหนะและโครงสรางพื้นฐานระบบราง (RVIE)
    * วิศวกรรมยานพาหนะระบบราง (RVE)
    * วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานระบบราง (RIE)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE)
    * วิศวกรรมเครื่องกล         * วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
    * วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
 2. วิศวกรรมไฟฟาศึกษา (DTE)
 3. วิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (E-DEEE) English Program
 4. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)
 5. คอมพิวเตอรศึกษา (DTCT) (S-DTCT)
 6. เทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา (DET) (S-DET)
 7. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTM)
    * วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  * บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา (DICT) (S-DICT)

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. คณิตศาสตรประยุกต (E-DMA) English Program รับ ป.ตรี/โท
 2. วิทยาการคอมพิวเตอร (DCS)
 3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT) รับ ป.ตรี/โท
 4. เทคโนโลยีและการจัดการส่ิงแวดลอม (DENVTM) รับ ป.ตรี/โท
 5. สถิติประยุกต (DAST) (E-DAST) English Program
 6. ฟสิกสประยุกต (DAP)
 7. เทคโนโลยีชีวภาพ (DBT)
 8. เคมีอุตสาหกรรม (DIC) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตและพลังงาน (DAET)
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 2. เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน (DEET)

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) นานาชาติ
 1. วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (I-DMAE)
 2. วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (I-DECE)
 3. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (I-DCPE)
 4. วิศวกรรมวัสดุและการผลิต (I-DMPE)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 1. วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อนวัตกรรม (DITT) (S-DITT)
 2. สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล (I-DIT) นานาชาติ
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) (S-DMIS)
 4. การบริหารเครือขายและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (DDNS) (S-DDNS)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม.)
 1. การจัดการอุตสาหกรรม (MIM)
 2. วิศวกรรมการจัดการ (MEM)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 1. วิทยาศาสตรขอมูลเพื่อนวัตกรรม (MITT) (S-MITT)
 2. สารสนเทศและวิทยาศาสตรขอมูล (I-MIT) นานาชาติ
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MMIST) (S-MMIST)    
 4. การบริหารเครือขายและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (MDNS) (S-MDNS)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  กทม.   ปจ.   รย.
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คาบำรุงการศึกษา : ภาคเรียน หนวยงานที่จัดการศึกษา
ระดับการศึกษา

 1. ปวช.
 2. ปริญญาตรี
 * วิทยาเขตปราจีนบุรี/ระยอง
 * คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (CA) (CDM)

 * คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 * คณะสถาปตยกรรมฯ (Cer.D) (IDM.B)
 * คณะสถาปตยกรรมฯ (Int.D) (App.D) (Arch)
 * คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
 * คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 * วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 * คณะวิศวกรรมศาสตร
 * คณะวิศวกรรมศาสตร (Ch.E) (IE) (MATE) (PE)
 * วิทยาลัยนานาชาติ
 * คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 * อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park)

ปกติ สบทบ
พิเศษ

English 
Program สองภาษา นานาชาติ เสริมทักษะ 

ENG.

 3. ปริญญาโท-เอก (ตามระเบียบการรับสมัคร)

18,000

19,000

19,000

19,000

19,000 19,000

19,000
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30,000 25,00060,000
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45,000
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 หมายเหตุ อัตราคาบำรุงการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปดสอน ระดับ ปวช. ปริญญาตรี

จบ ม.3 ศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3ป
(โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-เยอรมัน)

ศึกษาตอหลักสูตร ปริญญาตรี 4-5ป

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร
 โปรแกรมภาษาไทย/English Program
 1. เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M)
 2. เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E)
 3. เตรียมวิศวกรรมโยธา (C)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  กทม.   ปจ.   รย.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป
 1. วิศวกรรมการผลิต (PE)
 2. วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (E-RE) English Program
 3. วิศวกรรมเคมี (Ch.E)
 4. วิศวกรรมเครื่องกล (ME)
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (I-ME) นานาชาติ
 6. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE)
 7. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (I-AE) นานาชาติ
 8. วิศวกรรมไฟฟา (EE)
    * วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมไฟฟากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ)
    * วิศวกรรมโทรคมนาคม
 9. วิศวกรรมไฟฟา (E-EE) English Program
 10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (CprE)
 11. วิศวกรรมโยธา (CE)
 12. วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
 13. วิศวกรรมขนถายวัสดุ (MHE)
 14. วิศวกรรมโลจิสติกส (LE)
 15. วิศวกรรมวัสดุ (MATE)
 16. วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (I-IME) นานาชาติ
 17. วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE)
 18. วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) เสริมทักษะ ENG.

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  กทม.   ปจ.   รย.
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะ  ปวช.  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร
 2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 4. คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 7. คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
 8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 9. คณะศิลปศาสตรประยุกต
 10. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร
      ไทย-เยอรมัน (TGGS)

 11. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 12. คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
 13. คณะบริหารธุรกิจ
 14. วิทยาลัยนานาชาติ
 15. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 16. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 17. อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park)

จบ ม.6    ปวช.(  )              (  )

ศึกษาตอหลักสูตร ปริญญาตรีตอเนื่อง
2(R) - 3(T) ป/หลักสูตรเทียบโอน 2-3ปจบ ปวส.

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ป เสริมทักษะ ENG.
 1. วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 
 2. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต (TT)
 3. วิศวกรรมไฟฟา
    * วิศวกรรมระบบไฟฟากำลังและระบบควบคุม (TE-Pow.)  
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (TE-Elec.)
 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (CED)
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 5 ป เสริมทักษะ ENG.

 5. วิศวกรรมเครื่องกล (TM)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 ป เสริมทักษะ ENG.

 6. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
 7. วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา  
    * วิศวกรรมระบบไฟฟากำลังและระบบควบคุม (TEE-Pow.)  
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (TEE-Elec.)

คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4 ป
 1. ออกแบบภายใน (Int.D)
 2. ออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรมเซรามิกส (CI.D)
 3. ศิลปประยุกตและออกแบบผลิตภัณฑ (AAp.D)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป
 4. การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDM.B)
 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ป
 5. สถาปตยกรรม (Arch.D)

วิทยาลัยนานาชาติ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป
 1. การคาระหวางประเทศและธุรกิจโลจิสติกส (ITBL) นานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
 1. วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (I-BIT) นานาชาติ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป เสริมทักษะ ENG.
 1. คณิตศาสตรประยุกต (MA)
 2. คณิตศาสตรเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร (MC) 
 3. เคมีอุตสาหกรรม (IC) 
 4. เทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
 5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)
 6. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ET) ภาษาไทย
 7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) 
 8. วิทยาการคอมพิวเตอร (CS เสริมทักษะ ENG.) (CSB สองภาษา)
 9. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMI) 
     * ฟสิกสประยุกต   * ฟสิกสอุตสาหกรรม   * อุปกรณการแพทย
 10. ฟสิกสวิศวกรรม (ฺBPH)  * วิศวกรรมวัสดุ * วิศวกรรมโฟโตนิกส
 11. สถิติประยุกตสำหรับวิทยาการวิเคราะหธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)
 12. สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
 13. วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ (SDA) 
 14. นวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT) ภาษาไทย
  * ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  * นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป เสริมทักษะ ENG.
 15. วิศวกรรมชีวการแพทย (BME)
 16. วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส (MIEE)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
 13. การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM-R)

 3. เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (MDET-R)
    * สรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-R)
    * ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล  (MDET(D)-R)

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป
 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (TDET-R)

 6. เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET-R)
 7. เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง (PoET-R)

 4. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-R)
 5. เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (RAET-R)

 12. เทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบำรุงอากาศยาน (ACET-R)

 2. เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET-R)

 8. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PnET(PE)-R)
    * วิศวกรรมควบคุม (PnET(CT)-R)
 9. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
    * โทรคมนาคม (EnET(T)-R)       * คอมพิวเตอร (EnET(C)-R)
    * เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ (EnET(I)-R)
    * การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน (EnET(B)-R)

 11. วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET-R)

 10. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
    * การออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต (InET(P)-R)
    * การจัดการกระบวนการผลิต (InET(M)-R)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ตอเนื่อง 2-3 ป

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 3 ป

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทียบโอน 3 ป เสริมทักษะ ENG.
 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT-R) 
 2. วิศวกรรมไฟฟา
    * วิศวกรรมระบบไฟฟากำลังและระบบควบคุม (TTE-Pow.-R)  
    * วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (TTE-Elec.-R)
 3. วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP-R) 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป
 1. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอัตโนมัติ (EAet)
    * วิศวกรรมไฟฟากำลัง
    * วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 2. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต (MAet)
    * วิศวกรรมเครื่องกล
    * วิศวกรรมยานยนต
 3. เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
 4. เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
    * วิศวกรรมพอลิเมอร
    * วิศวกรรมโลหการ
 5. เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส (ILet)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 2. คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง (CA) เสริมทักษะ ENG.
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ป
 3. เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป 
 4. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM) เสริมทักษะ ENG.
 5. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE)
 6. วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INE) เสริมทักษะ ENG.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
 1. วิทยาศาสตรการอาหารและการจัดการ (FSM)
 2. วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN) เสริมทักษะ ENG.
 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (IPD)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทียบโอน 2 ปครึ่ง
 1. วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (FSN) เสริมทักษะ ENG.

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป เสริมทักษะ ENG. (สหกิจศึกษา)
 1. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBR)
 2. การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริหาร (BMS)

คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป
 1. กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (CIPE)
 2. เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
 3. วิทยาการขอมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSCBI)

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป
 1. การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม (TH)
 2. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBT)

คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป
 1. คอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom)
 2. การบัญชี (BAcc)
 3. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA)

คณะวิศวกรรมศาสตร
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 3 ป
 1. วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (InAE) เสริมทักษะ ENG.
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 2. เทคโนโลยีเครื่องกล 
    * ออกแบบเครื่องกล (MDT-T)   * ออกแบบแมพิมพ (TDT-T) 
    * ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน (AcT-T)

 4. เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT-R)

 6. เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง 
    * เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต (AmT-R) (AmT-T) 
    * เทคโนโลยีพลังงาน (EgT-R) (EgT-T)  

 10. เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
     (RAET-2R) (RAET-2T)

 7. เทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (TDET-2R)

 9. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PNET(PE)-2R)

 11. เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R)

 8. เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
      * สรางเครื่องจักรกล (MDET(M)-2R)
      * ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักรกล (MDET(D)-2R)

 3. เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PNT-R) (PNT-T)

 1. เทคโนโลยีการเชื่อม (WDT-R) (WDT-T)

 5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
    * เครื่องมือวัดและควบคุม (EIT-R)         
    * โทรคมนาคม (ETT-R) 
    * คอมพิวเตอร (ECT-R)

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ตอเนื่อง 2 ป
 1. การจัดการอุตสาหกรรม (IMT)
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI)
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทียบโอน 2 ปครึ่ง
 3. เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทียบโอน 2 ปครึ่ง เสริมทักษะ ENG.
 4. คอมพิวเตอรชวยออกแบบและบริหารงานกอสราง (CDM)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอน 3 ป
 5. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET)
 6. วิศวกรรมสารสนเทศและเครือขาย (INET) เสริมทักษะ ENG.

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 2 ปครึ่ง
 1. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา (IBTT)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 3 ป
 2. การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม (THT)

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทียบโอน 3 ป เสริมทักษะ ENG.
 1. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (IMIs)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 1. การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSx)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 2 ป เสริมทักษะ ENG.
  (จันทร-ศุกร เรียนนอกเวลา, เสาร เรียนเต็มวัน สำหรับผูมีประสบการณทำงาน อยางนอย 2 ป) 

 2. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBRx)     
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เทียบโอน 2 ปครึ่ง เสริมทักษะ ENG.
  (จันทร-ศุกร เรียนนอกเวลา, เสาร เรียนเต็มวัน สำหรับผูที่ไมมีประสบการณทำงาน) 

 3. การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSs)
 4. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBRs)      

อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park)
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ตอเนื่อง 2-3 ป
 1. เทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ (NAAT-R) (NAAT-T)


