




กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

 1.1 โลจิสติกส์  1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 25521331101939
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25621071100062
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25591931101372
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 1.2 อุตสาหกรรมบริการ  1.2.4 กราฟิกดีไซน์ 25521431102021
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.3 ธุรกิจการบิน  1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน 25561531101396
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25610831100303
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชธานี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

25611441100165
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

25590541100771
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.3.5 ธุรกิจการบิน 25560541101824
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25581031100111
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25541141101402
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25620541100172
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 1.3.6 ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 25621311100046
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเนช่ัน
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 1.4 การท่องเท่ียวและ
      การโรงแรม

 1.4.7 การจัดการท่องเท่ียวทางทะเล 25561551101512
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวทางทะเล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.4.8 การจัดการบริการธุรกิจเรือส าราญ 25570541100262
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส าราญ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.4.9 การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 25581331100261
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.4.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว 25491771101316
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.4.11
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ระหว่างประเทศ

25571791105299
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.38 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 25631981100056
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 1.10 บูรณาการสุขภาพ 
ความงาม และสปา

 1.10.1 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา 25621521100073
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.8 การออกแบบ-อ่ืน ๆ  2.8.5 การออกแบบกราฟิก 25540541100314
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.4 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 25601031100214
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.1.5 การออกแบบส่ือสารดิจิตัล 25571331100809
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.1.7 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 25572831105148
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.1.14 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 25601681100958
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.1.17 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 25551451103769
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.1.19 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน 25591161100408
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.1.22 ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 25500091108443
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25580541100015
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  3.1.25 ส่ือดิจิทัล 25492251107597
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25581141100214
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.1.26 การออกแบบส่ือสารออนไลน์ 25560541100654
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.1.27 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 25540541100819
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.1.28 อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต 25500611100385
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.1.29 แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 25490041103204
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
      ยาง

 3.5.1 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 25500181100703
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.5.4 เทคโนโลยียาง 25562741103551
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.5.5 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 25520151104572
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.5.6 วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 25600171100095
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี
         ด้านการบิน

 3.12.1 การบิน 25590541100782
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ  3.14.4 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 25500211107265
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.14.5 วิทยาการข้อมูล 25620041100182
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

25610081100186
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

25611751100204
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

25600161101116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25612281100064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.14.10 พลังงานทดแทน 25510131100629
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.14.11 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 25611571100024
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.14.12 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 25470101101746
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.14.13
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร

25500101106104
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.14.14
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ

25610051100036
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.15 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอากาศยาน

 3.15.1 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25621131100260
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงรักษาอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.17 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมยานยนต์

 3.17.1 วิศวกรรมยานยนต์ 25560051101651
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25480541100734
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.18 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมชีวภาพ

 3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25570151101473
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.19 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมเคมี

 3.19.2 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 25450181100573
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25410041100099
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450051100387
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25480141103913
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501941102789
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 3.21.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25521431102008
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25630251100037
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 3.21.4 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25531221103086
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25550271101889
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25570051100223
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25490531106055
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.21.5 วิศวกรรมดิจิทัล 25620051100026
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.21.7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 25531331100906
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25400051100235
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25470051100389
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25471811101959
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25500211107322
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511071107374
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25540051103818
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25552611101812
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25561131101469
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25481991105786
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

25450051100433
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25591971100354
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.23.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ 25570151100696
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 3.24.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25481921104271
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25481981100936
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.24.5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 25542211102064
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-
       วิศวกรรมอาหาร

 3.25.5 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 25571791100755
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
    วิศวกรรมอุตสาหการ

 3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 25470051100334
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25480051109021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25490051108875
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501941103746
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25521811102506
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481991105797
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

25631791100072
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-
    วิศวกรรมโลจิสติกส์

 3.28.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25501601106279
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511521106452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25531431101673
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.28.3 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ 25440051100116
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.29 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมการผลิต

 3.29.2 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 25572501100528
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 3.31.1 วิศวกรรมเคร่ืองกล 25381321100166
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันรัชต์ภาคย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25400051100156
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25440051100149
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450051100332
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501071107452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25540051104549
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25540141103831
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25620151100041
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

25631521100028
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

25611941100593
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.31.5 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 25621691100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อ่ืน ๆ  3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน 25610131100264
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.34.13 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 25460171101067
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.34.16 วิศวกรรมระบบราง 25611911100093
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.34.17 วิศวกรรมอัตโนมัติ 25520161101118
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.34.19
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

25621791100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
  วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

 3.35.1 วิศวกรรมโยธา 25400051100134
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25440051100138
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450051100321
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25480051109032
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501071107474
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501811100985
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25521601107249
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25561131101471
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25360541100213
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25562741103562
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์ 25562751103607
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25562811103479
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25562831103314
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25562841103359
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25572741104812
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572791104863
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572841104993
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง)วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592741102272
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592761102296
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592761102307
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592861101994
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 3.36.11 เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 25491681100743
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25350071100287
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25562741103573
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฏร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25572831104452
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572841104497
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25551971101462
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.36 เทคโนโลยี   3.36.21 เทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ 25582741102359
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25562741103584
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง)  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25562831103325
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25531431100931
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592831101787
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25616611100049
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเน่ือง)วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25616021100156
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

  3.36.26 เทคโนโลยีโยธา 25626091100296
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  3.36.27 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 25620151100287
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.36.28 โยธาสถาปัตยกรรม 25571691102677
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.37 เทคโนโลยี-
       ด้านวิศวกรรม

 3.37.6
เทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองกลและยานยนต์

25570151100663
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.37.7 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 25570151100011
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.37 เทคโนโลยี-
       ด้านวิศวกรรม

  3.37.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25511951103423
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.37.10 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 25610151100021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.37.11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25541701103654
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 3.37.12 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 25611911100080
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3 วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย 25620151100293
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 3.40.4 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 25481711107146
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.43 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3.43.2 ศิลปะดิจิทัล 25481761106624
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4. เกษตรศาสตร์
 4.2 วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.3 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 25572871104759
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592761102329
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25620151100064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 4.3.9
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

25511921105174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 4.5 วิทยาศาสตร์
      ด้านการเกษตร

 4.5.3
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลาย
เชน

25562501100156
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 4.5.4 การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 25582501100035
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 4.6 การประมง  4.6.11 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 25490041103182
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.3 อาชีวอนามัยและ
       ความปลอดภัย

 5.3.3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล

25612661100031
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 5.3.5 อาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย 25612611100044
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.5 สุขภาพและความงาม 25621531100131
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 5.5.8 การจัดการสถานพยาบาล 25561531102037
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

 6.6 เทคนิคการสัตวแพทย์
และการพยาบาลสัตว์

 6.6.1 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 25531561101047
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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จากเดิม
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25541711105422
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.36.26 เทคโนโลยีโยธา 25541711105365
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3
วิศวกรรมเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย

25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แก้ไขเป็น
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.36 เทคโนโลยี  3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 25541711105422
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.36.26 เทคโนโลยีโยธา 25541711105365
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3
วิศวกรรมเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย

25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาขาวิชา

 รายช่ือหลักสูตรท่ีแก้ไข
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

 เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษาและหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) 
 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 2) 
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