
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

 1.1 โลจิสติกส์
1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 25550241104169 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25531531102574
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.1.5 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 25562031100806 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน วิทยาลัยชุมชน

25540191102058
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี

25540191104534
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
 วิทยาเขตสระแก้ว

1.1.6 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 25480191108611 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ
1.2.5 การจัดการไมซ์และอีเว้นท์ 25570541100284

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1.2.6 นวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ 25581131100303
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

 1.3 ธุรกิจการบิน 1.3.1 การจัดการเทคโนโลยีการบิน 25530021102521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน 25510241105526 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.3.5 ธุรกิจการบิน 25521661102329 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25541651101893 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25561221101381 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

1.3.7 การจัดการธุรกิจสายการบิน 25530511101715
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25570561100624 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1.3.8 การบริหารการบิน 25530261102437 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
 1.4 การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม

1.4.2 การจัดการท่องเท่ียวนานาชาติ 25490211107242
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.4.13 การจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 25480091109069
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1.7 บริหารธุรกิจ 1.7.12
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโล
จิสติกส์

25530191104577 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.7.13 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 25570151101484
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1.11 การท่องเท่ียวและ
      การโรงแรม

1.11.1 วัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 25501491105862
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

1.11.2 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 25530021101834
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย 3.1.11 ดิจิทัลมีเดีย 25540101102014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.1.17 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25511911106714 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25532281101431 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ่น

25541721104308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.1.19 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25500231105298 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25541131102209
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3.1.21 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 25480161105377
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.1.25 ส่ือดิจิทัล 25571911101052 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1.32 การออกแบบส่ือนวัตกรรม 25480201100681 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.1.34 เว็บและโมบายเทคโนโลยี 25560561100792 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.1.35 แอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ 25581811102582 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม

3.1.36 กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 25480191106113 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา

3.1.37 แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย 25481741102346
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3.1.38 มีเดียอาตส์ 25510141102184 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.1.39 การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 25570051102427
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.1.40
นวัตกรรมการออกแบบและการ
สร้างสรรค์ส่ือ

25480101106056
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.1.41 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 25551471101725 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.1.42 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 25570271100306 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา

 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง 3.5.4 เทคโนโลยียาง 25500101106126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 บัญชี 1 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2)
 บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Captial)
 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง 3.5.7 วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง 25590101101233
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.5.8 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 25581971101983 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 3.6 วัสดุศาสตร์ 3.6.3 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 25570061102338
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

3.6.5 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 25520031106806 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3.11 ฟิสิกส์ประยุกต์ 3.11.3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 25430151100937
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี
         ด้านการบิน

3.12.3 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 25432211101138
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.12.4 เคร่ืองวัดประกอบการบิน 25552211102177
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเคร่ืองวัดประกอบการบิน 
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.12.5 นักบินพาณิชย์ 25530681104414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3.12.6 นักบินพาณิชย์ตรี 25561431102205
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3.12.7 นายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 25482211103979
หลักสูตรอนุปริญญาการบ ารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช่างบ ารุงรักษาอากาศยาน 
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.12.9 อิเล็กทรอนิกส์การบิน 25552211102109
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน 
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.12.10 การจัดการการบิน 25432211101127
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 
สถาบันการบินพลเรือน เสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25432211101656
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเน่ือง) สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 3.13 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3.13.14 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 25430681100644 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

25570061100922 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 3.14.4 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25490011105765 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25550101103073 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.14.7 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25501651100616 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25551501102843 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3.14.15
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

25531551103252
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.14.21 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25560021101714 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.14.22 วิศวกรรมปิโตรเคมี 25560161101359
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.14.23 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 25570161102374
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.15 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอากาศยาน

3.15.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 25430021100303 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.15.4 วิศวกรรมอากาศยาน 25490011107486
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.17 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมยานยนต์

3.17.1 วิศวกรรมยานยนต์ 25481811100858 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม

25512601105012 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

3.17.2
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยาน
ยนต์

25480011105268
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3.18 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมชีวภาพ

3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25490061102633 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25560591101212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

25550161102934
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.21.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25531991102981
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25480241101675 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25400201100862 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25460511100661 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25500061102498 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25551561102153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25560051100031
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25441231100433 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่

25450031101713 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25470021100421 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481821102839 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเชียงราย

25490231105062 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25510271104484 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

25520161105438
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25580261101803 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.21.4 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25480241101721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25530191103104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3.21.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 25470561101343
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.21.10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 25460021100341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.21.11
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์

25550021101768
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.21.12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 25550021101961
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-
     วิศวกรรมระบบควบคุม

3.22.2 วิศวกรรมระบบควบคุม 25520161105451
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.22.4 วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 25570191104122
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมไฟฟ้า

3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25430021100257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481921104269 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25370511100187 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25400201100851 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

25441811100527 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม

25520191105858 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา

25530061101917 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล

25580151100225
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25510141104737
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
และพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25330181100107 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25450231101783 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25481821102852 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย

25481991103863 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490101103818 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25500031108749 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25501871109699 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25510271103538 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา

25520161105416
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25521231106091 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่

3.23.2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 25470561101387 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.23.3 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 25530141102669
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.23.7 วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 25521741102431
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25430021101034 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25480021100477
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25521721102416
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.23.8 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25550021106448 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.23.9
วิศวกรรมอุตสาหการ-
โลจิสติกส์

25550021101948
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน

3.23.10 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25551751101309 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.24.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25360511100344 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

25530171102731 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25510161100691
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25531991101372
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.24.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25481991105808
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991103874
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.24.6 อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 25541531102417
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.24.7 อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 25511761106166 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25501921104734
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25340181100668 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25370171100033 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25370201100249 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520191105871 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
25530061101939 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
25420021100177 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25420031100066 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25431231101062 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
25501871109723 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25501991105801
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25510271103505 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา

25520161105563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25530261100672 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม

3.26.3 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 25550021101959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.26.4 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต 25531991103036
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -ออกแบบการผลิต 
เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโลจิสติกส์

3.28.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25571631100983 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25460561100475 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

25530151100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

3.30.2
วิศวกรรมเคร่ืองกล
และการผลิต

25470021100465
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.30.3 วิศวกรรมโลหการ 25370171100022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.31.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25481921104282 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25360171100021 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25380201100342 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนเรศวร

25441811100538 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม

25450191100517 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยบูรพา

25460041100242 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25500211107311 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25511811102527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม

25511991101987
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25430141100352
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25360181100257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25430021100292 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031101724 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25470021101815
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25481821102863 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเชียงราย

25501871109688 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25501921104745
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25510161100713
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

25561131100918 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

25571421101024 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

3.31.4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25620161101879
หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25550211103301 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25551911103153
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25490101106294 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25501871109701 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

25520161105449
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.31.7 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 25550021106562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ 3.34.4 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 25502131108912
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ 3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน 25560161101506
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

25521721102405 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

25581691100542 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3.34.13 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 25550151105587
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25560141101921
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

3.34.20 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 25540171102078
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.34.21 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา 25530151100444
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.34.23 วิศวกรรมนาโน 25480011105279
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.34.25
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบราง

25570561100589
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับระบบราง 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

3.35.1 วิศวกรรมโยธา 25481921104247
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25500211107333 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25370201100238 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

25401931100752 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

25430141100374 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25450171101134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25480061102799 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล

25520141104907
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25520191105869 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา

25531991101359
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25330181100096 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25430021100246 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25450031100071 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25481991103841 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25490231105095 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25510271103527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา

25511471101258 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

25520161105541
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25530261100683 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม

3.35.4 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน 25480021103572
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน

 3.36 เทคโนโลยี 3.36.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 25511741102889
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25572721104281
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

25481811100869 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม

25552641104199 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

25552641104245
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

25562801103401
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25562861104768
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25572791104839
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572811104448
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25582751102529
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

25582761102385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

25582801102569
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25582821102663
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582821102696
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582841102182
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี 3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25582861102342
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25471581102033 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

25562811103481
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572691104502
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25572771104319
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25572801104741
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572811104415
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572811104437
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572821104451
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582801102244
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25582821102145
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582821102156
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582821102652
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582871102319
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25481991107597
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481991107597
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธ์ุ

3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25461991101712
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25491681100686 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

25531561102691 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

25501501105198 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25562691103533
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

25562791103365
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25562801103423
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25562811103492
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25572731104383
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

25572791104841
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25572801104728
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572801104739
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

25572821104787
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572821104809
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572851104645
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572861104308
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

25582701102401
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

25582811102109
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

25582821102112
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25582821102674
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

 3.36.24 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25551491103797
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.36.32 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 25601531100401
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี 3.36.34 เทคโนโลยีทางทะเล 25490191106654 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

3.36.36 เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 25570051101461
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.36.38 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 25481501104893
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3.36.39 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25501481107716
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25551481103381
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3.36.40 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 25551641100363
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.36.41
เทคโนโลยีเคร่ืองกลและเทคโนโลยี
การผลิต

25551751106092
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและเทคโนโลยีการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3.41 โลจิสติกส์ 3.41.2
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์

25570151100685
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 3.42 วิทยาการเดินเรือ 3.42.2 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 25450011100541 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.42.3 วิทยาการเดินเรือ 25420191100986 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา

25500191108589
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

25502131108901
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา

 3.47 วิศวกรรมศาสตร์-
      วิศวกรรมชลประทาน/
  วิศวกรรมน้ า/วิศวกรรมดิน

3.47.2 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากร 25470021101804 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.49 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมเรือ

3.49.1 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 25440021100416 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 3.50 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3.50.1 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25491721109782 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร 4.1.7 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 25420021100673 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.11 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 25491681100732
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4.1.13 เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 25550021101983 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.2 วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีอาหาร

4.2.8 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 25560591101201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 4.3 อุตสาหกรรมเกษตร 4.3.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 25270021100103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.3.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 25481921104405
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25500211107221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.3.13
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

25540091101664
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

4.5.11 เกษตรอินทรีย์ 25492031103701 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชน

4.5.14 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 25510161106225
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.5.20 วิทยาการสมุนไพร
25530131102308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.4 สหเวชศาสตร์ 5.4.4 รังสีเทคนิค 25500061102397 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

25570101102737 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.4.7 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 25410201100367 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.4.9 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 25570051101448
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 5.5 บริการด้านสุขภาพ 5.5.6 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25580061100585 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.5.9 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 25452031101232 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชน

5.5.10 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25480201103346 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.5.11 โภชนาการและโภชนบ าบัด 25550271102014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
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