
กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.274  การจดัการธรุกจิการบิน 25581241103466
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.281  การจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 25591931101372
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.282  การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 25520731103531
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25480191108947
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.293  ธรุกจิการบิน 25491801103468
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิการบิน มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.659  การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน 25540191102058
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.775  การจดัการงานนิทรรศการและงานอเีวนต์ 25590081100331
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการงานนิทรรศการและงานอเีวนต์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.778  การจดัการการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ 25530021101834
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

1.785
 ภาษาอาหรับเพือ่ธรุกจิสุขภาพและการ
ท่องเทีย่ว

25591571100314
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอาหรับเพือ่ธรุกจิสุขภาพและการท่องเทีย่ว 
มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.139  เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25582821102663
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25470151102517
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.148  เทคโนโลยีไฟฟา้ 25481701106741
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25572711104256
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592711100057
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคนครนายก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632714001217
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25491661102012
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25562691103533
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572761104926
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572821104787
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572821104809
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572851104645
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582761102374
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคปัตตานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582771102421
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคระยอง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582821102112
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอ่คูณ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582821102674
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582821103168
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592721101695
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคนครปฐม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25596371100228
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคคูเมือง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

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

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่8) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148  เทคโนโลยีไฟฟา้ 25596411100127
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.152  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 25520131105132
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.153  เทคโนโลยียานยนต์ 25592721101943
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 2563281400122
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25552641104245
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572711104278
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582801102569
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592711100087
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคปราจนีบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592761102296
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคปัตตานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592761102307
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสตูล 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.168  เทคโนโลยีวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 25530251100669
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัย
นราธวิาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.170  เทคโนโลยีส่ือดิจทิัล 25571911105113
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือดิจทิัล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.172  เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 25572711104267
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592711100060
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิค
ปราจนีบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572821104451
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคชัยภมูิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582821102156
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582821102652
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคหลวงพอ่
คูณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.189  วทิยาการข้อมูล 25611751100204
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูล มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.200  วศิวกรรมการจดัการ 25551511106488
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.211  วศิวกรรมเกษตรและอาหาร 25500171100419
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.214  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 25480141103913
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490151103454
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25511971101917
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520141104918
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481821102839
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ วทิยาลัยเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)

25490011105721
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25520161105438
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25541521105329
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.221  วศิวกรรมเคร่ืองกล 25480141100504
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (5 ปี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25360171100021
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3.221  วศิวกรรมเคร่ืองกล 25511691104515
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25450191100517
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571421101024
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.227  วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 25480241101721
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.233  วศิวกรรมโทรคมนาคม 25520161105427
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.238  วศิวกรรมพลังงาน 25591501101442
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.239  วศิวกรรมพอลิเมอร์ 25380171100023
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.240  วศิวกรรมไฟฟา้ 25480021103561
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25510271103538
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25541691100661
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481821102852
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ วทิยาลัยเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25360171100043
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520191105858
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25530061101917
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25551491103797
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.245  วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25590221101427
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยทักษณิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)

25620161101879
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25450141100556
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.251  วศิวกรรมโยธา 25481911104011
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (5 ปี) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

25510271103527
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25600024000462
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25611994000787
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
 วทิยาเขตขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25520191105869
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.260  วศิวกรรมโลจสิติกส์ 25460561100475
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25551401105424
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551641100295
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.279  วศิวกรรมอตุสาหการ 25370171100033
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25510271103505
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25641124000749
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25420031100066
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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3.279  วศิวกรรมอตุสาหการ 25430141100341
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520161105563
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25481401108993
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.288  ส่ือดิจทิัล 25492251107597
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือดิจทิัล วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

3.323  เทคโนโลยีกอ่สร้าง 25582691102196
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีกอ่สร้าง (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.358  วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์ 25530141102671
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสารและอเิล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.365  วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 25491041106682
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511971101939
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25531991101372
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.396  วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25480241101754
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.428  การออกแบบดิจทิัลเชิงสร้างสรรค์ 25601031100214
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบดิจทิัลเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.448  เทคโนโลยีวศิวกรรมเคร่ืองกล 25481401107597
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.478  วศิวกรรมไฟฟา้และพลังงาน 25470561101387
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้และพลังงาน 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.481  วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 25581931100289
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุน่ยนต์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.540  วทิยาการเดินเรือ 25420191100986
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (5 ปี) มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

3.547  เทคโนโลยีไฟฟา้และระบบควบคุมอตัโนมัติ 25512251102021
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้และระบบควบคุมอตัโนมัติ 
วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.574  เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 25631924001107
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหวุทิยาการ) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

3.690  เคร่ืองวดัประกอบการบิน 25552211102177
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวชิาเทคโนโลยีอากาศยาน วชิาเอกเคร่ืองวดัประกอบการบิน  
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.691
 ช่างเคร่ืองบิน วชิาเอกเคร่ืองยนต์แกส๊เทอร์
ไบน์

25482211103979
หลักสูตรนายช่างภาคพืน้ดิน สาขาวชิาช่างเคร่ืองบิน วชิาเอกเคร่ืองยนต์แกส๊เทอร์ไบน์ 
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.692  อเิล็กทรอนิกส์การบิน 25552211102109
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวชิาเทคโนโลยีอากาศยาน วชิาเอกอเิล็กทรอนิกส์การบิน 
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.693  การออกแบบเชิงนวตักรรมดิจทิัล 25570051102427
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเชิงนวตักรรมดิจทิัล (หลักสูตรพหวุทิยาการ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.695  เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 25470101101746
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.697  พนัธศุาสตร์โมเลกลุ 25640214000737
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพนัธศุาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.698  วสัดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน 25570061102338
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.699  วทิยาการข้อมูลและการประยุกต์ 25640274001004
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูลและการประยุกต์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.700  วทิยาการและเทคโนโลยีดิจทิัล 25640064000876
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการและเทคโนโลยีดิจทิัล มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.703  วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 25640104000522
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

3.704  วศิวกรรมยางและพอลิเมอร์ 25590221101416
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยางและพอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยทักษณิ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2559)

3.705  วศิวกรรมระบบอเิล็กทรอนิกส์ 25600034000597
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอเิล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

3.712  เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25582841102856
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.713  มีเดียทางการแพทย์และวทิยาศาสตร์ 25530141102603
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิามีเดียทางการแพทย์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.720  เทคโนโลยีทางทะเล 25490191106654
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.722
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว

25480241101743
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.723  เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและหุน่ยนต์ 25541771105259
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและหุน่ยนต์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.733
 วศิวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
อากาศยานสมัยใหม่

25590141101079
หลักสูตรวศิกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน
สมัยใหม่ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.735  วศิวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 25570161102374
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.740  วศิวกรรมนวตักรรมธรุกจิระบบราง 25570561100589
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมนวตักรรมธรุกจิระบบราง 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.742  วศิวกรรมปิโตรเคมี 25560161101359
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.745  วศิวกรรมระบบควบคุม 25520161105451
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)

3.746  ภาพยนตร์และดิจทิัลมีเดีย 25480161105377
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาพยนตร์และดิจทิัลมีเดีย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.748  เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ 25540151103426
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนือ่ง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.31  เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 25581721101658
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.34  เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25582721102921
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592761102329
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481691101463
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.146  เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและการจดัการประมง 25591931100617
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์้ าและการจดัการประมง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.147  วทิยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 25611951100608
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

4.159  พฒันาการเกษตร 25480161105333
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

5.17  รังสีเทคนิค 25420201100559
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25590681100631
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

5.40  เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก 25570051101448
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.57  ฉุกเฉินการแพทย์ 25580061100585
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

5.60  อาหารปลอดภยัและ โภชนาการ 25540021100046
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาหารปลอดภยัและโภชนาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทนัตแพทยศาสตร์

6.11  เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 25491691101666
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว ์
มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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