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 5) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร

1.281

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25541511100536

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.647

การจัดการท่องเทีย่ วและการบริการนานาชาติ

25540511101334

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วและการบริการนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.650

การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

25480191108611

1.652

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเทีย่ ว

25491771101316

1.656

การจัดการการท่องเทีย่ ว

25520511101567

1.658

การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์

25530191104577

1.659

การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

25540191104534

1.660

สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจทิ ัล

25541801101462

2.39

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

25511741103047

2.112

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

25530041102422

2.114

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

25481711107102

3.139

เทคโนโลยีเครื่องกล

25541671105236
25562861104768
25481991107597

3.148

เทคโนโลยีไฟฟ้า

25572731104383
25572861104308
25582701102401
25592831101787
25572801104739
25592801101828
25531561102691

3.149

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25551731102703
25530261100705

3.150

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25532281101431
25511911106714

3.151

เทคโนโลยียาง

25500101106126
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว นิทรรศการและการประชุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจทิ ัล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.153

เทคโนโลยียานยนต์

รหัสหลักสูตร
25572791104839
25572811104448
25582861102342
25592861101994
25622804000474
25582761102385
25481811100869

3.154

เทคโนโลยีโยธา

25572771105186

3.172

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

25572771104319
25572801104741
25572811104437
25582691103311
25582821102145
25582871102319
25592861101882
25562811103481
25572811104415
25582691100043

3.214

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25401911100917
25441801100346
25541541102341
25551561102153
25521701102368

3.221

วิศวกรรมเครื่องกล

25490011105653
25380201100342
25501871109688

3.222

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

25502131108912

3.225

วิศวกรรมชีวการแพทย์

25560591101212
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ ง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.227

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

รหัสหลักสูตร
25480041100323
25501711108274
25530191103104

3.233

วิศวกรรมโทรคมนาคม

25481991103874

3.238

วิศวกรรมพลังงาน

25521721102405
25531431100942

3.240

วิศวกรรมไฟฟ้า

25470141100626
25490101103818
25500031108749
25501591103174
25501871109699
25450231101783
25490011105732
25481991103863
25501601106292
25441811100527

3.245

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

25490101106294
25520161105449

3.249

วิศวกรรมยานยนต์

25502281103035
25512601105012

3.251

วิศวกรรมโยธา

25401911100873
25470141100615
25490011105664
25490101103831
25490231105095
25520161105541
25600164000298
25450031100071

3.260

วิศวกรรมโลจิสติกส์

25541701102697

3.274

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25451911101093
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

สาขาวิชา

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.279

วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสหลักสูตร
25481801102681
25490011105708
25510141104557
25520191105871
25310541100061
25530061101939

3.319

เครื่องกล

25501921104745

3.396

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25501651100616

3.445

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

25541711105376
25541131102209

3.461

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

25450011100541

3.476

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

25581561102786

3.477

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

25521741102431

3.533

วิศวกรรมขนส่งทางราง

25560161101361

3.534

มีเดียอาตส์

25510141102184

3.535

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25551751101309

3.537

เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

25571991102715

3.538

เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ การออกแบบ

25460081101462

3.539

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

25581991102749

3.540

วิทยาการเดินเรือ

25502131108901

3.541

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

25560021101714

3.544

วิศวกรรมนาโน

25480011105279

3.545

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

25480151103429

3.546

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

25481991105731

3.547

เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

25461991101712

3.548

วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

25331911100425

3.553

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

25480011105268

3.562

วิศวกรรมปิโตรเลียม

25490011105719

3.565

วิศวกรรมอากาศยาน

25490011107486

3.568

การออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย

25491661102552
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ การออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนือ่ ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

3.569

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม

25491721109782

3.574

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

25492251106978

3.579

วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

25501591103275

3.580

ดิจทิ ัลอาร์ต

25501621101243

3.586

วิศวกรรมเครื่องกลและหุน่ ยนต์การเกษตร

25521721102416

3.590

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ

25531661101138

3.594

มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

25541771101064

3.598

โภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร

25550101103073

3.601

เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต

25551751106092

3.611

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย

25581501102071

4.30

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25481401105764

4.34

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25592801101839

4.105

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

25420171100736

4.106

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

25581991102751

4.108

โภชนาการและการกาหนดอาหาร

25490011105765

4.111

วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

25440151100387

5.17

รังสีเทคนิค

25570011103964

กลุม่ สาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. เกษตรศาสตร์

5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

25570101102737
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

6.12

รังสีเทคนิค

25530031103647
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ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2549)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจทิ ัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุน่ ยนต์การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ ง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

