
กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
     มนุษยศาสตร์

1.282  การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 25540511101187
หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148  เทคโนโลยีไฟฟา้ 25622814000936
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง) วทิยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2562)

25541581103291
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

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

3.201  วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 25481591102957
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.214  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 25490101103864
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25640163500534
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.221  วศิวกรรมเคร่ืองกล 25481821102863
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วทิยาลัยเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

25501401104102
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2562)

25401911100884
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.225  วศิวกรรมชีวการแพทย์ 25500101104596
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.240  วศิวกรรมไฟฟา้ 25641794000351
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.241  วศิวกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 25501621101401
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.251  วศิวกรรมโยธา 25591974000096
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

25611994000528
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

25641274000544
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ต่อเนือ่ง) มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.260  วศิวกรรมโลจสิติกส์ 25600034000485
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

25641054000246
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.279  วศิวกรรมอตุสาหการ 25501871109723
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2560)

25540101102262
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.445  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25531561104456
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2563)

3.643  เทคโนโลยีอตัโนมัติและหุน่ยนต์ 25641394000402
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตัโนมัติและหุน่ยนต์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.651  เทคโนโลยีดิจทิัลแนวสร้างสรรค์ 25570051101461
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรพหวุทิยาการ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2561)

3.657
 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อจัฉริยะ

25630194000857
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอจัฉริยะ 
มหาวทิยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.660  สุขภาพและความงาม 25511911106725
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขภาพและความงาม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

3.661  วศิวกรรมการผลิตอตัโนมัติ 25641594000472
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตอตัโนมัติ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.662  วศิวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 25631994000802
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 	สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลการผลิต 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.664  วศิวกรรมนวตักรรมดิจทิัล 25610234000736
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมนวตักรรมดิจทิัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

 บญัชี 1 แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา
 เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้การศึกษาและหลักสูตรทีจ่ะใหเ้งินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนาทนุมนุษย ์ (Human Capital)

 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ผ่านกองทนุเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปกีารศึกษา 2564 (ฉบบัที ่7) ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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กลุม่สาขาวิชา รหสัหลักสูตร ชือ่หลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.665  วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวทิยาการข้อมูล 25630514000842
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวทิยาการข้อมูล 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2563)

3.666
 วศิวกรรมระบบอตัโนมัติ หุน่ยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์

25640034000456
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอตัโนมัติ หุน่ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

3.667  วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจดัการ 25600164000535
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจดัการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

 4. เกษตรศาสตร์ 4.128  การประกอบอาหารฮาลาล 25641574000435
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2564)

4.131
 บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการ
จดัการความปลอดภยัด้านอาหาร

25600171100837
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจดัการความ
ปลอดภยัด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2560)

4.132  โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 25610194000607
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร มหาวทิยาลัยบูรพา 
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ2561)

4.134  วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ 25510101104834
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทนัตแพทยศาสตร์

6.12  รังสีเทคนิค 25500071107956
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)

6.13  ฉุกเฉินการแพทย์ 25530211103308
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ2564)
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