




กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

 1.1 โลจิสติกส์  1.1.2
การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

25532261101427
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 1.3 ธุรกิจการบิน  1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน 25631991100103
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

25581241103466
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 1.7.3 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 25631711100178 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.5 การออกแบบส่ือสารดิจิตัล 25581951101406
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.37 แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย 25500591100967 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ  3.14.14
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
และการแปรรูปเคมีชีวภาพ

25621591100089
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมเกษตร

 3.16.3 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 25500171100419
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25401911100917
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

25531991101348
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25581111101109 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 3.21.4 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25480041100323
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 3.22 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมระบบควบคุม

 3.22.5
วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด

25510141104761
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
 วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25481911103605 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25530251104721 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25541511100558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25410041100101 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25430141100385
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 3.24.2
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

25451911101093
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25481921104449
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

25501911103798
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

25410041100112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 3.31.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25410041100145 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25401911100884
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

25600171100174
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

 3.31.4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25490171103658 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25581931100289
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ  3.34.2 วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 25560161101361
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน 25540261101742 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.34.17 วิศวกรรมอัตโนมัติ 25530141102682
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 3.34.31
วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี

25380171100034
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 3.35.1 วิศวกรรมโยธา 25401911100873 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25600171100219
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

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

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ฉบับท่ี 6)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25616071100026
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

25572711104278
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25572711104267
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25580261101814
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25541451105221 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

25616211100030
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

 3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25572771104297
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

25582821103168
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

25572711104256
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 3.36.24 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 25520151104706
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25530261100705
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม

 3.36.46
มีเดียทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์

25530141102603
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.7
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร

25630201100032
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.1.18
เกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

25511741102856
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 4.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.3
เทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ

25582721102921
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 4.7 นวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป

 4.7.1
นวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป

25541761102615
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 4.9 เกษตรนวัตกรรม  4.9.1 เกษตรนวัตกรรม 25610031100335 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.4 รังสีเทคนิค 25500071107956 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามค าแหง

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.6 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25582661101179
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 5.5.10 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 25580271101692 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

25631461100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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