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รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก หรือประเภทวิชา ทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ทีส่ามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาโท (แผนวิชาชีพครู)  สาขาวิชาวิจัยและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 

๑. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
(๑) คณิตศาสตร์ 
(๒) การสอนคณิตศาสตร์ 
(๓) คณิตศาสตร์ศึกษา 
(๔) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(๕) การศึกษาคณิตศาสตร์ 
(๖) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(๗)  สถิติ 
(๘)  คณิตศาสตร์สถิติ 
(๙)  สถิติศาสตร์ 
(๑๐)  สถิติประยุกต์ 
(๑๑)  สถิติคณิตศาสตร์ 
(๑๒)  คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
(๑๓) คณิตศาสตร์ – เคมี 
(๑๔) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 

๒. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาเอกภาษาไทย 
(๑) ภาษาไทย 
(๒) การสอนภาษาไทย 
(๓) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(๔) ภาษาและวรรคดีไทย 
(๕) วรรณคดีไทย 
(๖) ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
(๗) การสอนภาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(๘) วิธีการสอนภาษาไทย 
(๙) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(๑๐) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
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๓. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

(๑) ภาษาอังกฤษ 
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
(๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(๔) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(๕) ภาษาข้ันสูง 
(๖) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(๗) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
(๘) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(๙) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
(๑๐) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
(๑๑) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(๑๒) อังกฤษธุรกิจ 
(๑๓) ภาษาอังกฤษานาชาติ 
(๑๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
๔. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน 

(๑) ภาษาจีน 
(๒) ภาษาจีนกลาง 
(๓) การสอนภาษาจีน 
(๔) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
(๕) ภาษาจีนุรกิจ 
(๖) ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
(๗) การประยุกต์ใช้ภาษาจีน 
(๘) ภาษาจีนเพ่ือเศรษฐกิจและการค้า 
(๙) การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(๑๐) การแปลและการล่ามภาษาจีน 
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๕. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

(๑) วิทยาศาสตร์ 
(๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๓) การสอนวิทยาศาสตร์ 
(๔) การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๕) วิทยาศาสตร์การศึกษา 
(๖) การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
(๗) วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
(๘) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(๙) วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(๑๐) เคมี 
(๑๑) ชีววิทยา 
(๑๒) ชีววิทยาศึกษา 
(๑๓) ชีววิทยาประยุกต์ 
(๑๔) การสอนชีววิทยา 
(๑๕) ชีววิทยาทั่วไป 
(๑๖) การสอนชีววิทยา ระดับมัธยม 
(๑๗) จุลชีววิทยา 
(๑๘) ฟิสิกส์ 
(๑๙) การสอนฟิสิกส์ 
(๒๐) การสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยม 
(๒๑) ฟิสิกส์ประยุกต์ 
 

๖. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคม 
(๑) สังคมศึกษา 
(๒) การสอนสังคมศึกษา 
(๓) พัฒนาสังคมศึกษา 
(๔) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕) ไทยคดีศึกษา 
(๖) ไทยศึกษา 
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(๗) สังคมศาสตร์และพัฒนา 
(๘) ประวัติศาสตร์ 
(๙) ภูมิศาสตร์ 
(๑๐) วัฒนธรรมศึกษา 
(๑๑) ปรัชญาทั่วไป 
(๑๒) รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
(๑๓) รัฐประศาสนศาสตร์ แขวงวิชาบริหาร รัฐกิจวิชาเอกรัฐประศาสนศาตร์ 
(๑๔) การพัฒนาชุมชน 
(๑๕) นิติศาสตร์ 
(๑๖) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
  ในแบบคู่ท่ีมีวิชาเอกตาม (๑) – (๑๕) 

 
๗. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา 

(๑) สุขศึกษาหรือการสอนสุขศึกษา 
(๒) สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์ 
(๓) ชีวอนามัย 
(๔) ศึกษาศาสตร์ - สุขศึกษา 
(๕) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

 
๘. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา 

(๑) พลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา 
(๒) การสอนพลศึกษา 
(๓) วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(๔) การฝึกและการการจัดการกีฬา 
(๕) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา 
(๖) วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและพลศึกษา 
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๙. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรี 

(๑) ดนตรีไทย 
(๒) ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 
(๓) ดุริยางไทย 
(๔) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) 
(๕) คีตศิลป์ไทย 
(๖)ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
(๗) ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา – ดนตรี 

 
๑๐. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกดนตรีสากล 

(๑) ดนตรีสากล 
(๒) ดนตรีศึกษา 
(๓) การสอนดนตรีสากล 
(๔)ดุริยางคสากล 
(๕) ดุริยางคศาสตร์ 
(๖) การสอนดุริยางคศึกษา 
(๗) ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
 

๑๑.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
(๑) อุตสาหกรรมศิลป์ 
(๒) อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
(๓) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ 
 

๑๒.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
(๑) คอมพิวเตอร์ 
(๒) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(๓) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(๔) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(๕) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(๖) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
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(๗) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
(๘) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
(๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๐) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
(๑๑) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(๑๒) ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(๑๓) สารสนเทศศึกษา 
(๑๔) ระบบสารสนเทศ 
(๑๕) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
(๑๖) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 
๑๓.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 

(๑) เกษตร,เกษตรกรรมศาสตร์,เกษตรกรรม 
(๒) เกษตรศึกษา 
(๓) พฤกษศาสตร์ 
(๔) เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
(๕) เกษตรทั่วไป 
(๖) คุรุศาสตร์เกษตร 
(๗) ส่งเสริมการเกษตร 
(๘) พืชศาสตร์ 
(๙) พืชสวน 
(๑๐) พืชผัก 
(๑๑) พืชไร่ 
(๑๒) พืชสวนประดับ 
(๑๓) เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
(๑๔) สัตวศาสตร์ 
(๑๕) เทคโนโลยีชีวิภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
(๑๖) เทคโนโลยีกาสรเกษตร 
(๑๗) อุตสาหกรรมเกษตร 
(๑๘) อุตสาหกรรมการเกษตร 
(๑๙) พัฒนาการเกษตร 



7 
 

 

(๒๐) วิศวกรรมเกษตร 
(๒๑) ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
(๒๒) วิทยาศาสตร์เกษตร 
(๒๓) วิทยาศาสตร์การเกษตร 
(๒๔) เทคโนโลยีภาพเกษตร 
(๒๕) เกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 
๑๔.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยา 

(๑) การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา 
(๒) การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
(๓) จิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา 
(๔) จิตวิทยาและการแนะแนว 
(๕) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 
(๖) จิตวิทยา 
(๗) จิตวิทยาการศึกษา 
(๘) จิตวิทยาโรงเรียน 
(๙) จิตวิทยาสังคม 
(๑๐) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑๑) จิตวิทยาการทดลอง 

 
๑๕.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ 

(๑) บรรณารักษ์ 
(๒) บรรณารักษ์ศาสตร์ 
(๓) บรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาสตร์ 
(๔) บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(๕) สารนิเทศศาสตร์ 
(๖) ห้องสมุดโรงเรียน 
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๑๖. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยเีครื่องต้นก าลัง/เทคนิคช่างยนต/์อุตสาหกรรม
ศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยี
เครื่องกล 

ช่างกลโรงงานและเทคนิค
การผลิต 

เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/
วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/วิศวกรรมอตุสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศลิป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/
อุตสาหกรรมศลิป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลติ/วิศวกรรม
อุคสาหการ(ออกแบบการผลฺต)/การจัดการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ/์เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) 

ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสา
หการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอตุสาหกรรม)/เทคโนโลยีอตุสาหการ(เชื่อมโลหะ)/
เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเช่ือม 

ช่างพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ ์
ช่างต่อเรือ วิศวกรรมเรือ/วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/วิศวกรรมเครื่องกล(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศวกรรม

การผลิต(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วศิกรรมอตุสาหการ(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศลิป์(ไฟฟ้า)/

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส/์วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

อิเล็กทรอนิกส/์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศลิป์/อตุสาหกรรมศลิป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้า
สื่อสาร/อุตสาหกรรมศลิป์(ไฟฟ้าสือ่สาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม วัดและควบคมุ/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยเีครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด 

เมคาทรอนิกส ์ เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ปิโตรเคม ี ปิโตรเคม/ีวิศวกรรมปิโดรเคมี/วิศวกรรมเคมี/เคมีอุตสาหกรรม/เทคโนโลยปีิโตรเคมี 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อตุสาหกรรมศลิป์(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศลิป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/

เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ช่างส ารวจ ส ารวจ/วิศวกรรมส ารวจ/ภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
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อุตสาหกรรมยาง เทคโนโลยียาง/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร/์วิทยาศาสตร์พอลิเมอร/์ปิโตรเคมีและวสัดุพอลิเมอร/์การ
จัดการอุตสาหกรรมยาง/วิศวกรรมพลาสติก 

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม/ภมูิสถาปตัย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

เทคนิคคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร/์วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม/เทคนิคคอมพิวเตอร/์เทคโนโลยเีดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมการ
สื่อสารและสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/เทคโนโลยีอตุสาหกรรม
คอมพิวเตอร/์วิศวกรรมสมองกลฝงัตัว/ซอฟต์แวว์และเทคโนโลย/ีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

เทคนิคแว่นตาและเลนส ์ ทัศนมาตรศาสตร ์
ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอัตโนมัต/ิวิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน 

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์
เทคนิคกายอุปกรณ ์ นักกายอุปกรณ/์กายอุปกณ ์

เทคโนโลยีปิโตรเลียม ธรณีวิทยา/วิศวกรรมปิโตรเลียม 
เทคนิคพลังงาน การจัดการพลังงาน/ฟิสิกส์(พลังงาน)/พลังงานทดแทน/เทคโนโลยีพลังงาน/เทคโนโลยีวิศวกรรม

พลังงาน/วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมพลังงานทดแทน 

ตัวถังและสรีถยนต ์ วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยานต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคนิคการผลิต/
ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/เทคนิค
โลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ 
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๑๗. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 
การบัญชี การจัดการทั่วไป(การบญัชี)/การบริหารธรุกิจ(การบญัชี)/การบญัชี/บัญชีการเงิน/ธรุกิจศึกษา(การบญัชี) 
การเลขานุการ การจัดการทั่วไป(การเลขานุการ)/การบริหารธุรกิจ(การเลขานุการ)/เลขานุการ/ธุรกิจศึกษา(การ

เลขานุการ) 

การเงินและการธนาคาร การเงินธนาคาร/เสรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร 
การจัดการทั่วไปและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

การจัดการทั่วไป/การบรหิารธรุกิจ/การจดัการทรัพยากรมนุษย/์การบริหารทรัพยากรมนุษย์/
บริหารธรุกิจ(การจดัการส านักงาน)/การบรหิารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร/์การจดัการส านักงาน 

การตลาด การตลาด/การขาย/ธุรกิจคา้ปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจดัการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกจิศึกษา
(การตลาด)/การโฆษณา 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ 
ธุรกิจสถานพยาบาล พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน/นเิทศศาสตร์(การประชาสมัพันธ์)/นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)/นิเทศศาสตร์และวารสาร

ศาสตร ์
การจัดการโลจิสติกส ์ การจัดการขนส่งและโลจิสติกส/์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยโีลจสิติกส์/วิศวกรรมโลจิ

สติกส/์การจัดการผลิต/การจดัการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจสิติกส์/การ
จัดการโลจสิติกส ์
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๑๘. ประเภทวิชา ประมง 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการประมง/เพาะเลีย้งสัตวน์้ า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตรท์างทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/

เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การจดัการทรัพยากรทางทะเล/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วาริช
ศาสตร์เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตทางน้ า)/ประมง/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

แปรรูปสัตว์น้ า ผลิตภณัฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง/การจดัการอุตสาหกรรมประมง/เทคโนโลยผีลติภณัฑท์าง
ทะเล/เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ประมง)/เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 

 
 

๑๙. ประเภทวิชา คหกรรม 
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธรุกิจ

อาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
อุตสาหกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/พัฒนา

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
คหกรรมศาสตร ์ คหกรรมศาสตร/์ตหกรรมศาสตรท์ั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ธุรกิจคหกรรมศาสตร/์การ

จัดการงานคหกรรม/คหกรรม/คหกรรมศลิป์/คหกรรมศึกษา/คหกรรมธุรกิจ/คหกรรมทั่วไป 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผา้และเครื่องแต่งกาย)/แฟช่ันเทคโนโลยีเสื้อผา้/ออกแบบแฟช่ันและ

การจัดการสินค้า/ออกแบบผลิตภณัฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/
ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย/มณัฑณศิลป์-แฟช่ันดไีซน์/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรร
เครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย/เทคโนโลยีการออกแบบแฟช่ัน 

เสรมิสวย เทคโนโลยีความงาม/สุขภาพความงามและสปา/วิทยาศาสตรเ์ครื่องส าอางและความงาม/เทคโนโลยี
เครื่องส าอางและความงาม 

 

๒๐. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT/การโรงแรม

และการท่องเที่ยว/การจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/การจดัการท่องเที่ยว/
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไมซ/์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

การโรงแรม การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกจิโรงแรม/การจัดการโรงแรม/อุตสาหกรรมบริการ/การจัดการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร 

 

๒๑. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีทอ/เทคโนโลยีการ
ทอผ้าไหมและทอผ้าพื้อเมือง 

วิศวกรรมสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ/วิศวกรรมเคมสีิ่งทอ/เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 
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๒๒. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม S-curve 

ยานยนตส์มัยใหม ่ เครื่องกล/วศิวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีวืศวกรรมยานยนต/์วิศวกรรมยานยนต์/
เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมเครือ่งกลและพลังงาน 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส/์วิศวกกรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัต/ิวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคมุ/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร/์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลติพืช/เคมี/ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/การจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร/วิศวกรรมอาหาร/พัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร/เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ/์เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

หุ่นยนต ์ เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า 
การบินและโลจิสติกส ์ ธุรกิจการบิน/การจดัการธรุกิจการบิน/การจัดการธุรกิจสายการบิน/การจดัการบิน/การจดัการโลจิ

สติกส ์

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 

เคมี/เคมีชีวภาพ/เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก/เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมี
ชีวภาพ 

อุสาหกรรมดิจติอล เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบ 

 


