บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษาและหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา สาหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)
เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 8) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.274

การจัดการธุรกิจการบิน

25581241103466

1.281

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25591931101372

1.282

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

25520731103531
25480191108947

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.293

ธุรกิจการบิน

25491801103468

1.659

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

25540191102058

1.775

การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์

25590081100331

1.778

การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการ

25530021101834

1.785

ภาษาอาหรับเพือ่ ธุรกิจสุขภาพและการ
ท่องเทีย่ ว

25591571100314

3.139

เทคโนโลยีเครื่องกล

25582821102663
25470151102517

3.148

เทคโนโลยีไฟฟ้า

25481701106741
25572711104256
25592711100057
25632714001217
25491661102012
25562691103533
25572761104926
25572821104787
25572821104809
25572851104645
25582761102374
25582771102421
25582821102112
25582821102674
25582821103168
25592721101695
25596371100228
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพือ่ ธุรกิจสุขภาพและการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.148

เทคโนโลยีไฟฟ้า

25596411100127

3.152

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

25520131105132

3.153

เทคโนโลยียานยนต์

25592721101943
2563281400122
25552641104245
25572711104278
25582801102569
25592711100087
25592761102296
25592761102307

3.168

เทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25530251100669

3.170

เทคโนโลยีสื่อดิจทิ ัล

25571911105113

3.172

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

25572711104267
25592711100060
25572821104451
25582821102156
25582821102652

3.189

วิทยาการข้อมูล

25611751100204

3.200

วิศวกรรมการจัดการ

25551511106488

3.211

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

25500171100419

3.214

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25480141103913
25490151103454
25511971101917
25520141104918
25481821102839
25490011105721
25520161105438
25541521105329

3.221

วิศวกรรมเครื่องกล

25480141100504
25360171100021
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสตูล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อ
คูณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.221

วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสหลักสูตร
25511691104515
25450191100517
25571421101024

3.227

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25480241101721

3.233

วิศวกรรมโทรคมนาคม

25520161105427

3.238

วิศวกรรมพลังงาน

25591501101442

3.239

วิศวกรรมพอลิเมอร์

25380171100023

3.240

วิศวกรรมไฟฟ้า

25480021103561
25510271103538
25541691100661
25481821102852
25360171100043
25520191105858
25530061101917
25551491103797

3.245

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25590221101427
25620161101879
25450141100556

3.251

วิศวกรรมโยธา

25481911104011
25510271103527
25600024000462
25611994000787
25520191105869

3.260

วิศวกรรมโลจิสติกส์

25460561100475
25551401105424
25551641100295

3.279

วิศวกรรมอุตสาหการ

25370171100033
25510271103505
25641124000749
25420031100066
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.279

วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสหลักสูตร
25430141100341
25520161105563
25481401108993

3.288

สื่อดิจทิ ัล

25492251107597

3.323

เทคโนโลยีกอ่ สร้าง

25582691102196

3.358

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

25530141102671

3.365

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25491041106682
25511971101939
25531991101372

3.396

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25480241101754

3.428

การออกแบบดิจทิ ัลเชิงสร้างสรรค์

25601031100214

3.448

เทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล

25481401107597

3.478

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

25470561101387

3.481

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

25581931100289

3.540

วิทยาการเดินเรือ

25420191100986

3.547

เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

25512251102021

3.574

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

25631924001107

3.690

เครื่องวัดประกอบการบิน

25552211102177

3.691

ช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์
ไบน์

25482211103979

3.692

อิเล็กทรอนิกส์การบิน

25552211102109

3.693

การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ัล

25570051102427

3.695

เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

25470101101746

3.697

พันธุศาสตร์โมเลกุล

25640214000737

3.698

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

25570061102338

3.699

วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

25640274001004

3.700

วิทยาการและเทคโนโลยีดิจทิ ัล

25640064000876

3.703

วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

25640104000522

3.704

วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

25590221101416

3.705

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

25600034000597

3.712

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25582841102856
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจทิ ัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอ่ สร้าง (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจทิ ัลเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหุวทิ ยาการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนายช่างภาคพืน้ ดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ัล (หลักสูตรพหุวทิ ยาการ)
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจทิ ัล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

3.713

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

25530141102603

3.720

เทคโนโลยีทางทะเล

25490191106654

3.722

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว

25480241101743

3.723

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะและหุน่ ยนต์

25541771105259

3.733

วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
อากาศยานสมัยใหม่

25590141101079

3.735

วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

25570161102374

3.740

วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

25570561100589

3.742

วิศวกรรมปิโตรเคมี

25560161101359

3.745

วิศวกรรมระบบควบคุม

25520161105451

3.746

ภาพยนตร์และดิจทิ ัลมีเดีย

25480161105377

3.748

เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

25540151103426

4.31

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

25581721101658

4.34

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25582721102921

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เกษตรศาสตร์

25592761102329
25481691101463

5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

4.146

เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการประมง

25591931100617

4.147

วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

25611951100608

4.159

พัฒนาการเกษตร

25480161105333

5.17

รังสีเทคนิค

25420201100559
25590681100631

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

5.40

เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

25570051101448

5.57

ฉุกเฉินการแพทย์

25580061100585

5.60

อาหารปลอดภัยและ โภชนาการ

25540021100046

6.11

เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

25491691101666
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะและหุน่ ยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจทิ ัลมีเดีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

