




กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.282  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 25540511101187
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148  เทคโนโลยีไฟฟ้า 25622814000936
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)

25541581103291
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.153  เทคโนโลยียานยนต์ 25552641104199
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.201  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 25481591102957
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.214  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25490101103864
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25640163500534
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.221  วิศวกรรมเคร่ืองกล 25481821102863
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25501401104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

25401911100884
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.225  วิศวกรรมชีวการแพทย์ 25500101104596
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.240  วิศวกรรมไฟฟ้า 25641794000351
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.241  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25501621101401
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.251  วิศวกรรมโยธา 25591974000096
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25611994000528
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

25641274000544
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.260  วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25600034000485
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

25641054000246
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.279  วิศวกรรมอุตสาหการ 25501871109723
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

25540101102262
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.445  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25531561104456
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.643  เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 25641394000402
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.651  เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 25570051101461
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.657
 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ

25630194000857
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.660  สุขภาพและความงาม 25511911106725
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.661  วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 25641594000472
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.662  วิศวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 25631994000802
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 	สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.664  วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 25610234000736
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

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

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับท่ี 7) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

สาขาวิชา
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.665  วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 25630514000842
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.666
 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์

25640034000456
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.667  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ 25600164000535
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.128  การประกอบอาหารฮาลาล 25641574000435
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

4.131
 บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการ
จัดการความปลอดภัยด้านอาหาร

25600171100837
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

4.132  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 25610194000607
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

4.134  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 25510101104834
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

6.12  รังสีเทคนิค 25500071107956
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

6.13  ฉุกเฉินการแพทย์ 25530211103308
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
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