


 โครงการสง่เสริมการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Capital)

กลุ่มสาขาวชิา รหัสหลกัสตูร ชื่อหลกัสตูร/สาขาวชิา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

25590081100331
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการงานนทิรรศการและงานอเีวนต์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521031106447
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521471104613
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25451221101366
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491161101061
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน วทิยาลัยเซาธอ์สีทบ์างกอก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25482201103157
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาการบริหารจดัการธรุกจิสุขภาพ มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ 
วทิยาเขตล าปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25620194001892
หลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาธรุกจิพาณิชยนาว ี(ต่อเนื่อง) มหาวทิยาลัยบรูพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25611014001431
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดิจทิลัอาร์ต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยชินวตัร 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25491801103468 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491771101316
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภมูิศาสตร์และประวติัศาสตร์เชิงทอ่งเที่ยว 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25480141100504
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (5 ป)ี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25470141100626
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (5 ป ี) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25470141100615
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (5 ป)ี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25510141104557
หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (5 ป)ี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25606711100024
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาดิจทิลักราฟกิ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25562861104768
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิก าแพงเพชร 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481701106741
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25586011100278
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยการอาชีพกาญจนาภเิษกหนองจอก 
สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582701102401
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิลพบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632714001217
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิฉะเชิงเทรา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25592711100057
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคินครนายก 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572711104256
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิปราจนีบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25596371100228
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิคูเมือง 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

 บัญชี 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรือ่ง ประเภทวชิา สถานศึกษาหรือระดบัชั้นการศึกษาและหลกัสตูรที่จะให้เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการสง่เสริมการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) ระดบัอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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 โครงการสง่เสริมการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Capital)

กลุ่มสาขาวชิา รหัสหลกัสตูร ชื่อหลกัสตูร/สาขาวชิา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25572821104809
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิสุรินทร์ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25606071100024
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิพษิณุโลก 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25592721101987
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิก าแพงเพชร 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25572861104308
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ (ต่อเนื่อง ) วทิยาลัยเทคนคินครสวรรค์ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25512251102021
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้และระบบควบคุมอตัโนมัติ วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25572691100134
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิสระบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592711100087
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิปราจนีบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592721101943
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิกาญจนบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25492251106978
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์สมัยใหม่ วทิยาลัยเทคโนโลยสียาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25596011100211
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิดอนเมือง 
สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582871102319
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิมีนบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25582691103311
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิพระนครศรีอยธุยา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572711104267
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคินครนายก 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592711100060
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิปราจนีบรีุ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25592851101767
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยเทคนคิอตุรดิตถ์ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25600161100079
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25571141101899
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25601031100113
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631914002333
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการวเิคราะหแ์ละจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25570051102427
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบเชิงนวตักรรมดิจทิลั (หลักสูตรพหวุทิยาการ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531661101138
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยาอตุสาหกรรมอาหารและนวตักรรมชีวภาพ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491661102012
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500231105298
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยมีัลติมีเดีย แอนเิมชัน และเกม มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25541771105259
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์อจัฉริยะและหุ่นยนต์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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25640214000737 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพนัธศุาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25521101103868
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามัลติมีเดียอาร์ตและแอนเิมชัน วทิยาลัยสันตพล 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25570061102338
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และวศิวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25591471101876
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูล มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25640214001931
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการข้อมูลประยกุต์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25640064000876
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการและเทคโนโลยดิีจทิลั มหาวทิยาลัยมหดิล 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25640024001658
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25610054001412
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และนวตักรรมข้อมูล (หลักสูตรพหวุทิยาการ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25501591103275
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25540101102014
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสร้างสรรค์และเทคโนโลยดิีจทิลั (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551511106488
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25460171101067
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตอตัโนมัติและหุ่นยนต์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25480011105268
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500171100419
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25621994002015
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรอจัฉริยะ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25480141103913
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520141104918
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631994002218
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25521031105211
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25470561101343
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และปญัญาประดิษฐ์ 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25512281102057
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และปญัญาประดิษฐ์ 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25621994001903
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25621994001914
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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25360171100021
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530251100658
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25330541100131
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยศรีปทมุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25521721102416
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481991103885
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25480241101721
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25640104000522
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปญัญาประดิษฐ์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25560161101359
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปโิตรเคมี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25540261101742
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

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

25521721102405
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพลังงาน มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25380171100023
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมพอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25591971100354
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631994002229
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25360171100043
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25541691100661
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25330541100142 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25330181100107
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25552611101812 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ วทิยาลัยพชิญบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25530141102671
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสารและอเิล็กทรอนกิส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25450141100556
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510681103027
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต มหาวทิยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25450171101134
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25360541100213 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยศรีปทมุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
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25651044000066
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอจัฉริยะ มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)

25571031100424
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25600261700067
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยนครพนม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25531431101673
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

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

25640044001537
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25601031100282
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25602501100149
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 
สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25512281102046
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติแบบลีน 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490011107486
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611994001395
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611994001384
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วทิยาเขตขอนแกน่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25370171100033
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25320681100203
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25641124000749
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25501621101243 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดิจทิลัอาร์ต มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500081105606
หลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบส่ือสารดิจทิลั (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25531221103784
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมดิจทิลัและส่ือศิลป ์มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25470511101268
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือดิจทิลัและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25470151102517
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631994002231
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25540151103426
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีมคคาทรอนกิส์ (ต่อเนื่อง) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631924001107
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต์สมัยใหม่ (พหวุทิยาการ) 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25491721109782
หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หน้า 5 / 6



 โครงการสง่เสริมการพัฒนาทุนมนุษย ์(Human Capital)

กลุ่มสาขาวชิา รหัสหลกัสตูร ชื่อหลกัสตูร/สาขาวชิา

 4. เกษตรศาสตร์ 25582721102921
หลักสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วทิยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25581721101658
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25651924000143
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออตุสาหกรรมเกษตรและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)

25611584001423
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25501971109667
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมอาหาร 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)

25460241100582
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกี่ยวและโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481691101463
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25631994002477
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมข้าว มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25560591101201
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเทคโนโลยอีาหารและโภชนาการ มหาวทิยาลัยคริสเตียน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25570021102828
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

 5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

25580061100585 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาฉกุเฉนิการแพทย ์มหาวทิยาลัยมหดิล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25650104000128
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปฏบิติัการฉกุเฉนิการแพทย ์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)

25590681100631 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนคิ มหาวทิยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25632144002248
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนคิ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบนัพระบรมราชชนก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25491691101666
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนคิการสัตวแพทยแ์ละการพยาบาลสัตว ์
มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ีหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500071107956 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนคิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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