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6.4 คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
 

หลักสูตรการศึกษาที่เปดรับ และจัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้
 

หลักสูตร ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ 
ระดบัปริญญาตรี 4 ป  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมการผลติ 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมติั  
   (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวสัด ุ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดแุละโลจสิติกส 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รวมหลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รวมหลักสตูรนานาชาติ)  
7. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวชิาวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ภาษาอังกฤษ)    

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ
 

ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยีการผลิต 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ   
12. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
13. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(รวมหลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
14. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ

อิเล็กทรอนิกส 
15. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่งมือวัด  
    (จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุร)ี 

 

ระดบัปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
16. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครือ่งมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพ่ือผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู ความเขาใจและทักษาดานกรรมวิธกีารผลิต ระบบการผลติในภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรและ
เครื่องมือกลที่ใชในการผลิต รวมถึงการวางแผนและควบคุมระบบการผลิต 
 2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีแนวคดิและสามารถนําหลักการทางวิศวกรรมมาใชแกปญหาเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 
 3.เพ่ือผลิตบณัฑติที่มีคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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 4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีางดานวิศวกรรมการผลิตหรือเทคโนโลยีที่มีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ 
 2. วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตางๆ ในกระบวนการผลติ 
 3. วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานระบบการผลิต 
 4. วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตางๆ ของการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 
 5. ผูประกอบการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัต ิ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู ความเขาใจและทักษะการใชหุนยนต และระบบการผลิตอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
ปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือกลท่ีใชในการผลิตใหสามารถทํางานอัตโนมัต ิ
 2.เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีแนวคดิและสามารถนําหลักการทางวิศวกรรมมารใชแกปญหาเพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพยิ่งข้ึน 
 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีางดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัตหิรือเทคโนโลยีท่ีมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
การผลิตที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตางๆ ในกระบวนการผลติทีมีระบบอัตโนมติั 
 2. วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานหุนยนตอุตสาหกรรม 
 3. ผูประกอบการ 
 4. นักวิชาการ/นักวิจัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถายวัสด ุ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูและความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความพรอมในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมขนถายวสัดุ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวของ  
 2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการวิเคราะหวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยดีานวิศวกรรมขนถายวสัดุ
อันจะกอประโยชนทางดานการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ  
 3 เพ่ือผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกันเปนทีม และสามารถปฎิบัติงานตามหนาที่
ดวยความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
แนวทางประกอบอาชีพ  
 1.วิศวกรเครื่องกล วิศวกรออกแบบเครื่องมืออุปกรณขนถายวัสด ุ 
 2. วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรฝายจัดซื้อ หรือวิศวกรฝายขาย 
 3. บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทางดานวิศวกรรมขนถายวสัดุและดานเครื่องกล 
 4. เจาของกิจการที่ประกอบการดานวศิวกรรม  
 5. ประกอบอาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.เพ่ือผลิตบณัฑติที่มีความรูและทกัษะทางดานวิศวกรรมโลจิสติกส ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความสามารถในการวิเคราะห และพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมโลจิสติกส 
อันจะกอประโยชนทางดานการพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสงของประเทศ 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทีคณุธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกันเปนทีมและสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่
ดวยความรบัผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกร/นักวิจัยทางดานโลจิสตกิส 
 2. บริหารฝายคลังสินคาและฝายจดัซื้อ 
 3.เจาหนาที่ฝายวางแผนและควบคุมวัสดุ และสินคาคงคลัง 
 4.ที่ปรึกษาการติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 
 5. อาชีพอิสระ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (รวมหลักสูตรนานาชาติ) 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตวศิวกรที่มีพ้ืนฐานความรูวศิวกรรมการบินและอวกาศ ที่พรอมสําหรับการทํางานออกแบบวิเคราะห สังเคราะหเชิง
วิศวกรรมและมีศักยภาพสําหรับการศึกษาตอระดับสูงในสาขาเฉพาะทางหรือประกอบวิชาชีพนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
 2. เพื่อผลิตวิศวกรการบินและอวกาศท่ีสามารถมีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิด วางแผน และแกปญหาอยางเปนระบบ  
และสามารถบูรณาการและประยุกตใชความรูและทักษะตางๆ เพ่ือที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของในภาคอุตสาหกรรม 
 3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ในการประกอบอาชีพทั้งในและตางประเทศ 
 4. เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถประกอบอาชีพนักบินท่ีมีความรูพ้ืนฐานในดานวิศวกรรมการบินท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 5. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทํางานเปนทีมและสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรทางการบินและอวกาศ วิศวกรเครื่องกลหรือสาขาทีเ่ก่ียวของ 
 2. วิศวกรควบคุมการผลติและคุณภาพ 
 3. วิศวกรฝายออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 
 4. ผูชวยนักวิจัยงานดานวิศวกรรม 
 5. เจาของกิจการ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีพ้ืนฐานความรูวิศวกรรมเครื่องกล ที่พรอมสาํหรับการทํางานออกแบบวิเคราะห สังเคราะหเชิงวิศวกรรม 
และมีศักยภาพสําหรับการศึกษาตอระดับสูงในสาขาเฉพาะทาง หรือประกอบวิชาชีพนักวิจัย 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพพรอมสําหรบัการออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของในภาคอตุสาหกรรม 
 3. เพื่อผลิตวิศวกรท่ีรูจักการทํางานเปนทีมและสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม 
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
แนวทางประกอบอาชีพ  
 1. วิศวกรเครื่องกล 
 2. วิศวกรโครงการทางดานวิศวกรรม 
 3. นักวิเคราะหและวางแผนงานวจิัย 
 4. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 5. วิศวกรโรงงาน 
 6. อาจารย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. ผลิตบณัฑติท่ีมีทัศนคติที่ดตีอวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพ มีความรับผดิชอบตอตนเอง และ ตอสวนรวม มีความรูครอบคลุม
สาขาวิศวกรรมไฟฟาที่ตนเองเลือก มีความคิดอยางเปนระบบแบบวศิวกร เนนการปฏิบัติเพ่ือนําเอาความรูและทักษะไปประยุกตใชงาน 
และสามารถแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา ใหกับภาคอุตสาหกรรม  
 2. ผลิตบณัฑติท่ีมขีีดความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนางานทางสาขาวิศวกรรมไฟฟา  
 3. ผลิตบณัฑติใหมีคณุธรรม และจริยธรรม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรไฟฟา      5. ผูดูแลระบบเครือขายสื่อสารไรสาย 
 2. วิศวกรออกแบบและประมาณการ    6. วิศวกรโรงงาน  
 3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 7. วิศวกรระบบควบคมุ 
 4. ผูชวยนักวิจัย     8. วิศวกรควบคุมอัตโนมัตต ิ
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เขาใจและสามารถอธิบายถึงการทํางานของการประมวลผล การทํางานของระบบคอมพิวเตอร และการพิจารณาดาน
ประสิทธภิาพ 
 2. มีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ สามารถเลือกระเบียบขนตอนวิธีการที่เหมาะสมในการสรางระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
แกปญหาที่หลากหลาย 
 3. มีความสามารถในการเรียนรู หวัขอใหมๆ ในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพในการหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
และเรียนรูแกปญหาอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
 4. อธิบายผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในมิตติางๆ ที่มีตอบุคคล สังคม ความเปนสวนตัว จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม 
 5. สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธภิาพ ทํางานรวมกันเปนกลุม มีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาสากล 
และภาษาคอมพิวเตอร 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรคอมพิวเตอร    5. ผูดูแลระบบเครือขาย 
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร    6. ผูจัดการโครงการคอมพิวเตอร 
 3. นักวิเคราะหและออกแบบระบบคอมพิวเตอร  7. นักพัฒนาเว็บไซต 
 4. นักโปรแกรม     8. ผูจัดการซอฟตแวร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. สามารถนําความรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ความรูเฉพาะทาง วิศวกรรมโยธาเบื้องตน และ
ความรูทั่วไป ไปประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบ การทดลอง และทดสอบทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบ
โครงสราง การวางแผนและควบคุม โครงการวิศวกรรมโยธาไดอยางเหมาะสมทางเทคนิคคุมคาทางเศรษฐศาสตร และปลอดภัยตาม
บริบทของงานตามขอกําหนดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคี 
  2. มีทักษะเบ้ืองตนหรือทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนในการควบคุมโครงการกอสราง การรับมือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนในการทํางาน 
ความสามารถในการมองเห็นปมขัดแยงหลักหรือการขัดกันของผลประโยชนในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมโยธา  
 3. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธภิาพและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น  
 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเขาใจในบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธาและมีความเขาใจในผลกระทบของงานวิศวกรรมโยธาที่มีตอสาธารณะ  
 5. มีความสามารถในการสืบคนหาความรูใหมๆ ทั้งในเชิงวิศวกรรม วิทยาศาสตรและความรูทั่วไป และมีความตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตามความตองการของบริบทวิชาชีพที่จะประกอบในอนาคต 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรโยธา ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 2. นักวิจัย 
 3. ประกอบอาชีพอิสระ  
 4. ประกอบธุรกิจสวนตัว  
 5. บุคลากรทางศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบณัฑิตทีม่ีความรูความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัต ิมีความซื่อสตัยสจุริตในวิชาชีพ สามารถทํางานเปนทีม 
สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดด ีมีคณุธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปใชในการศึกษา การวิจัย และ การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งาน 
  3. เพือ่ผลิตบัณฑิตวสัดุท่ีมคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถทํางานในองคกรระดับประเทศ ระดับภมูิภาคและ

ระดับนานาชาต ิ
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1. นักวิชาการ/ผูชวยนักวิจัย 
 2. วิศวกรดานโลหะวิทยา 
 3. วิศวกรดานกระบวนการผลิต 
 4. วิศวกรควบคุม/ตรวจสอบ คุณภาพของวสัด ุ
 5. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดานวสัด ุ
 6. วิศวกรดานวัสดุในอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดเุชิงนวัตกรรม 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวัสดเุชิงนวัตกรรมใหมคีวามรูความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัตริวมทัง้มีความคิดสรางสรรค
นวัตกรรมทางวิศวกรรมวสัดุอยางชํานาญ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวัสดเุชิงนวัตกรรมทีส่ามารถนําความรูและเทคโนโลยีเชิงนวตักรรมไปใชทํางานเปนทีมสําหรบั
ภาคอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการท้ังท่ีอยูภายในประเทศ และตางประเทศได 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมจรยิธรรม และซื่อสัตยสุจรติตอจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตวสัดุท่ีมคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถทํางานในองคกรระดับประเทศระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. วิศวกรดานวัสด ุ
 2. วิศวกรดานโลหวิทยา 
 3. วิศวกรดานกระบวนการผลิต/วศิวกรดานควบคมุคุณภาพการผลติ 
 4. ผูประกอบการดานอุตสาหกรรม 
 5. ผูชวยนักวิจัย 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการใหมีความรูความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมท้ังมีความซื่อสัตยสุจริต
ในวชิาชีพ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปใชในการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  
 3.เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถทํางานเปนทีม และสามารถส่ือสารกับผูอื่นไดดีอีกทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
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แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  นักวิชาการ/ผูชวยนักวิจัย 
 2.  วิศวกร ดานการออกแบบผลิตภัณฑ  
 3.  วิศวกร ดานการผลิต 
 4.  วิศวกร ดานควบคมุคณุภาพ  
 5.  วิศวกร ดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส  
 6.  วิศวกร ดานความปลอดภัย 
  7.  วิศวกร ดานการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวัด (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป) 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความรูความชํานาญและมีทักษะทางชาง พรอมที่จะเรยีนรูการทํางานดานวิศวกรรม 
ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมในระดับที่สูงขึ้น  
 2. เพื่อผลิตวิศวกรใหมีความคดิรเิริม่สรางสรรคสามารถปฏิบติังานอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม
ระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม  
 3. เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เปนที่พ่ึงของสังคม 
แนวทางประกอบอาชีพ 
 1.  วิศวกรระบบ วิศวกรโครงการ วิศวกรซอมบํารุง และวิศวกรฝายขาย ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมระบบ เคร่ืองมือวัดและการ
ควบคุม  
 2. ที่ปรึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุม  
 3. ผูประกอบอาชีพอิสระและผูประกอบธุรกิจสวนตัว 
  4. บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัดและการควบคุมหรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ 
  5. พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน 


