


กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.274 การจัดการธุรกิจการบิน 25550571102388
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631991100103
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25510241105526
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25490681100505
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.281 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25532261101427
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 25550241104169
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25521471104613
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25601481100697
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.293 ธุรกิจการบิน 25631921100055
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25631141100215
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25561221101381
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25541651101893
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.431 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 25570151101484
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.432 การจัดการการบิน 25530261102437
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.433
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ
กระจายสินค้า

25631461100041
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.434
การจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน

25480091109069
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.436
การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

25521611102223
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.438 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 25520011100201
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.440 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 25631711100178
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.443 นวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ 25581131100303
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.39 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25551631105953
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.117 การออกแบบส่ือดิจิทัล 25581951101406
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.139 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25616211100030
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25491461100131
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562791103365
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572791104841
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562811103492
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582811102109
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25626331100130
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

 บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 2) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25616021100156
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.149 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25471641100825
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.153 เทคโนโลยียานยนต์ 25562801103401
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25616071100026
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.154 เทคโนโลยีโยธา 25562811103446
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.166 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25511761106155
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.168 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25511761106166
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25626211100129
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.200 วิศวกรรมการจัดการ 25551561105325
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.201 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 25511761106122
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501481107694
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25460511100661
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25550021101961
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25560051100031
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25580261101803
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25400201100862
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25441231100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500061102498
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531661101735
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490231105062
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25581111101109
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.221 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25561131100918
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25470021101815
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25450031101724
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25460041100242
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25600171100174
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25500211107311
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511811102527
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25360181100257
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25510161100713
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25611941100593
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3.221 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25441811100538
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.225 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25490061102633
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.227 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25561631100014
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.231 วิศวกรรมดิจิทัล 25612281100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.233 วิศวกรรมโทรคมนาคม 25450171101123
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.238 วิศวกรรมพลังงาน 25581691100542
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า 25370511100187
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25430141100385
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25510141104737
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25580151100225
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530251104721
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25330181100107
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.245 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25551911103153
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501871109701
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25550211103301
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25531971102347
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.251 วิศวกรรมโยธา 25430141100374
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25401931100752
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481991103841
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25450171101134
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600171100219
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25530261100683
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25480061102799
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511471101258
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25330181100096
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.257 วิศวกรรมระบบราง 25621991100100
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.260 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25530151100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25601991100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.268 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 25550151105587
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.271 วิศวกรรมอัตโนมัติ 25530141102682
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ 25581951101395
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ 25501991105801
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530261100672
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25370201100249
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25431231101062
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.314 การจัดการเทคโนโลยีการบิน 25432211101127
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน สถาบันการบินพลเรือน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.316 การซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน 25582251101567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.319 เคร่ืองกล 25491941102812
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.321 ดิจิทัลมีเดีย 25540101102014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.323 เทคโนโลยีก่อสร้าง 25501481107705
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.326 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 25581971101983
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.327
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบ
อัตโนมัติ

25630151100135
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.330
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส์

25570151100685
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.331 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25471581102033
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25551481103381
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.334 นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 25530091100291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.335 นักบินพาณิชย์ 25530681104414
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.338 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 25430151100937
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.339 เมคคาทรอนิกส์ 25490171103658
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.340 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 25520031106806
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.341 วิทยาการการจัดการข้อมูล 25631981100067
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.342 วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 25621521100086
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.343 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม 25631571100487
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.346 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 25571701101262 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.347 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 25581691102061
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.348
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

25550021101768
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.349 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 25550021106562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.350 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน 25430141100352
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.352 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 25430141100363
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.353 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 25460021100341
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.354 วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 25610051101033
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.356 วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน 25631801100020
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.358 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 25530141102669
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.359 วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 25510141104761
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.360 วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 25570191104122
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.362 วิศวกรรมวัสดุนาโน 25530161102965
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.365 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25360511100344
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25530171102731
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621521100080
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25510161100691
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.366 วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 25542501101267
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.367 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 25621401100125 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.370 สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน 25631711100835
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.372 หุ่นยนต์อัจฉริยะ 25620261100096
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยนครพนม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.373 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 25630261100032
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.374 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 25551471101725
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.376 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25611911100128
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.377 อุตสาหการ 25621941100623
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531971102358
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.378 แอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ 25581811102582
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.30 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 25630201100032
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

4.31 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 25600131101047
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.52 เกษตรนวัตกรรม 25610031100335
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

4.60 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 25500211107186
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.61 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 25540091101664
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.65 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 25500211107221
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

4.68 วิทยาการสมุนไพร 25530131102308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.69
วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี
อาหาร

25631911100096
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

5.32 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25582661101179
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

5.33 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25550271102014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

5.34
โภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือ
การสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

25631651100046
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพ
และการชะลอวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

5.35 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25631461100026
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

5.36 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม 25631391100089
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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