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ล ำดับ รหัส หลักสูตร คณะ/วิทยำลัยฯ
1 101 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
2 102 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
3 103 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
4 104 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
5 106 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
6 107 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
7 109 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
8 110 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
9 111 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
10 112 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
11 113 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
12 114 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) วิศวกรรมศาสตร์
13 115 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5ปี) วิศวกรรมศาสตร์
14 116 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) วิศวกรรมศาสตร์
15 117 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ปี) วิศวกรรมศาสตร์
16 118 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ (4ปี) วิศวกรรมศาสตร์
17 200 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
18 201 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
19 202 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
20 203 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
21 204 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
22 205 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
23 207 International Business Management (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
24 208 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
25 209 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
26 210 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
27 213 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
28 214 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล (4ปี)  ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
29 215 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
30 216 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
31 217 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
32 218 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
33 219 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
34 220 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
35 221 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
36 222 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ (4ปี) บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
37 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
38 299 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตำรำงแสดง รหัส หลักสูตร และ สังกัดคณะ/วิทยำลัยฯ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
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39 301 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
40 302 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
41 303 ศล.บ.ทัศนศิลป์ (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
42 304 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
43 305 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
44 308 ทล.บ.เซรามิก  (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
45 309 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
46 311 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ (4ปี) ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
47 401 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4ปี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
48 402 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
49 501 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
50 502 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
51 503 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
52 505 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
53 506 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
54 507 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
55 508 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
56 509 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
57 510 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
58 511 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
59 512 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
60 513 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร-วิศวกรรมชีวภาพ เทียบโอน วิศวกรรมศาสตร์
61 601 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
62 602 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
63 603 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
64 606 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
65 607 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
66 608 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการส านักงาน เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
67 610 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
68 611 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
69 612 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
70 613 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
71 614 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอน ภาคพิเศษ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
72 900 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน จ ากัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
73 902 ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
74 903 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
75 906 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมศาสตร์
76 909 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมศาสตร์
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77 928 ปวส.ช่างกลเกษตร ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.อนัตตากรีน จ ากัด และ บ.เบญญาแทรกตอร์ จ ากัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
78 929 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลด้ิง กรุ๊ป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
79 995 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ *โครงการร่วม วท.สันก าแพง (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
80 996 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted Hands-on (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
81 997 ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
82 998 ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
83 999 ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ (เรียนท่ี อ.ดอยสะเก็ด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


