


กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.281  การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 25541511100536
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.647  การจดัการท่องเทีย่วและการบริการนานาชาติ 25540511101334
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเทีย่วและการบริการนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.650  การจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี 25480191108611
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.652  ภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์เชิงท่องเทีย่ว 25491771101316
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์เชิงท่องเทีย่ว 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.656  การจดัการการท่องเทีย่ว 25520511101567
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว นิทรรศการและการประชุม 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.658
 การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจิ
สติกส์

25530191104577
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.659  การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน 25540191104534
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.660  ส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจทิัล 25541801101462
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจทิัล 
มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปตัยกรรมศาสตร์

2.39  ออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 25511741103047
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

2.112  ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 25530041102422
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

2.114  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ 25481711107102
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.139  เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25541671105236
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25562861104768
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481991107597
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.148  เทคโนโลยีไฟฟา้ 25572731104383
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572861104308
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582701102401
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592831101787
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572801104739
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592801101828
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคขอนแกน่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531561102691
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.149  เทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม 25551731102703
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530261100705
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.150  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25532281101431
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511911106714
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.151  เทคโนโลยียาง 25500101106126
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียาง มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

 บญัชี 1 แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษาและหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทนุมนุษย ์ (Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่5) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.153  เทคโนโลยียานยนต์ 25572791104839
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572811104448
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582861102342
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592861101994
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25622804000474
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25582761102385
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคยะลา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481811100869
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.154  เทคโนโลยีโยธา 25572771105186
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.172  เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 25572771104319
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572801104741
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572811104437
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582691103311
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582821102145
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582871102319
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592861101882
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25562811103481
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572811104415
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582691100043
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.214  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 25401911100917
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25441801100346
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541541102341
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25551561102153
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25521701102368
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.221  วศิวกรรมเคร่ืองกล 25490011105653
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25380201100342
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501871109688
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.222  วศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ 25502131108912
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลเรือ (5 ปี) 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.225  วศิวกรรมชีวการแพทย์ 25560591101212
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวทิยาลัยคริสเตียน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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3.227  วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 25480041100323
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501711108274
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530191103104
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

3.233  วศิวกรรมโทรคมนาคม 25481991103874
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.238  วศิวกรรมพลังงาน 25521721102405
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25531431100942
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.240  วศิวกรรมไฟฟา้ 25470141100626
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (5 ปี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490101103818
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500031108749
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501591103174
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501871109699
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25450231101783
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25490011105732
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481991103863
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25501601106292
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25441811100527
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.245  วศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 25490101106294
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520161105449
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.249  วศิวกรรมยานยนต์ 25502281103035
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25512601105012
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.251  วศิวกรรมโยธา 25401911100873
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25470141100615
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (5 ปี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490011105664
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490101103831
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490231105095
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25520161105541
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600164000298
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25450031100071
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.260  วศิวกรรมโลจสิติกส์ 25541701102697
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.274  วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25451911101093
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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3.279  วศิวกรรมอตุสาหการ 25481801102681
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490011105708
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510141104557
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (5 ปี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25520191105871
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25310541100061
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530061101939
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.319  เคร่ืองกล 25501921104745
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองกล (4 ปี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.396  วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25501651100616
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.445  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25541711105376
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541131102209
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.461  วทิยาศาสตร์ทางทะเล 25450011100541
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.476  วศิวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 25581561102786
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.477  วศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต 25521741102431
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้เคร่ืองกลการผลิต 
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.533  วศิวกรรมขนส่งทางราง 25560161101361
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.534  มีเดียอาตส์ 25510141102184
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิามีเดียอาตส์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.535  เทคโนโลยีไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 25551751101309
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.537  เทคโนโลยีชีวผลิตภณัฑ์ 25571991102715
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวผลิตภณัฑ์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.538  เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การออกแบบ 25460081101462
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การออกแบบ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.539  เทคโนโลยีโลจสิติกส์ 25581991102749
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีโลจสิติกส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.540  วทิยาการเดินเรือ 25502131108901
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.541  วทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ 25560021101714
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.544  วศิวกรรมนาโน 25480011105279
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.545  วศิวกรรมอตุสาหการและการจดัการ 25480151103429
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจดัการ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.546  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 25481991105731
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 	สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.547  เทคโนโลยีไฟฟา้และระบบควบคุมอตัโนมัติ 25461991101712
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้และระบบควบคุมอตัโนมัติ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.548  วศิวกรรมเกษตรอตุสาหกรรม 25331911100425
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.553  วศิวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 25480011105268
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.562  วศิวกรรมปิโตรเลียม 25490011105719
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปิโตรเลียม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.565  วศิวกรรมอากาศยาน 25490011107486
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.568  การออกแบบกราฟกิและมัลติมิเดีย 25491661102552
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบกราฟกิและมัลติมิเดีย 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.569  ไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 25491721109782
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.574  เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 25492251106978
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2549)

3.579  วศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 25501591103275
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.580  ดิจทิัลอาร์ต 25501621101243
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดิจทิัลอาร์ต มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.586  วศิวกรรมเคร่ืองกลและหุน่ยนต์การเกษตร 25521721102416
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและหุน่ยนต์การเกษตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.590
 จลุชีววทิยาอตุสาหกรรมอาหารและ
นวตักรรมชีวภาพ

25531661101138
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยาอตุสาหกรรมอาหารและนวตักรรมชีวภาพ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.594  มัลติมีเดียและอสีปอร์ต 25541771101064
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิามัลติมีเดียและอสีปอร์ต มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.598  โภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 25550101103073
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนศาสตร์และการก าหนดอาหาร 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.601  เทคโนโลยีเคร่ืองกลและการผลิต 25551751106092
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและการผลิต มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.611  คอมพวิเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 25581501102071
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.30  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 25481401105764
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

4.34  เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25592801101839
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ง) 
วทิยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

4.105  เทคโนโลยีและนวตักรรมทางสัตว์ 25420171100736
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสัตว ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

4.106  นวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 25581991102751
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.108  โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25490011105765
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

4.111  วศิวกรรมเกษตรและอาหาร 25440151100387
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.17  รังสีเทคนิค 25570011103964
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25570101102737
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

 6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
ทนัตแพทยศาสตร์

6.12  รังสีเทคนิค 25530031103647
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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