บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 1 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

1.1 ช่างเครือ่ งเรือนและตกแต่งภายใน
1.2 ช่างพิมพ์
1.3 เทคนิคแว่นตาและเลนส์
1.4 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.5 อุตสาหกรรมฟอกหนัง
1.6 เครือ่ งกลเกษตร
2. พาณิชยกรรม
2.1 การตลาด
2.2 การเลขานุการ
2.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 ธุรกิจสถานพยาบาล
2.5 การประชาสัมพันธ์
2.6 ธุรกิจค้าปลีก
2.7 โลจิสติกส์
2.8 การจัดการสานักงาน
2.9 การจัดการด้านความปลอดภัย
2.10 ธุรกิจการกีฬา
3. ศิลปกรรม
3.1 การออกแบบ
3.2 ศิลปกรรมเซรามิก
3.3 การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
3.4 เทคโนโลยีศิลปกรรม
3.5 อุตสาหกรรมเครือ่ งหนัง
3.6 เครือ่ งประดับอัญมณี
3.7 การพิมพ์สกรีน
3.8 ออกแบบนิเทศศิลป์
4. คหกรรม
4.1 แฟชั่นและสิง่ ทอ
4.2 อาหารและโภชนาการ
4.3 คหกรรมศาสตร์
4.4 ธุรกิจเสริมสวย
4.5 ธุรกิจคหกรรม
5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5.1 การโรงแรม
5.2 การท่องเที่ยว
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่ สาร
7. อุตสาหกรรมบันเทิง
และดนตรี

7.1 อุตสาหกรรมบันเทิง
7.2 การดนตรี
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

2. บริหารธุรกิจ

3. ศิลปกรรม

สาขาวิชา
1.1 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
1.2 การพิมพ์
1.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.4 เทคโนโลยีบริการยานยนต์
1.5 เทคนิคการจัดการอาคาร
2.1 การตลาด
2.2 การเลขานุการ
2.3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2.4 ธุรกิจสถานพยาบาล
2.5 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.6 การจัดการ
2.7 การจัดการสานักงาน
2.8 การจัดการธุรกิจการกีฬา
3.1 การออกแบบ
3.2 เทคโนโลยีเซรามิก
3.3 การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
3.4 เทคโนโลยีศิลปกรรม
3.5 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3.6 การพิมพ์สกรีน
3.7 ออกแบบนิเทศศิลป์

4. คหกรรม

5. เกษตรกรรม
6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4.1 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
4.2 อาหารและโภชนาการ
4.3 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.4 ธุรกิจความงาม
4.5 ธุรกิจคหกรรม
5.1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5.2 เกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ
6.1 การโรงแรม
6.2 การท่องเที่ยว
6.3 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
6.4 การจัดประชุมและนิทรรศการ
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
8. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

สาขาวิชา
7.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 เทคโนโลยีระบบแสง
8.2 ดนตรีและเทคโนโลยี
8.3 เทคโนโลยีระบบเสียง
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.1

กฎหมายธุรกิจ

25560051101605

1.2

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

25411001100445

1.3

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

25510071102671

1.4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

25551541100125

1.5

การเงิน

25481921104304
25481911106272
25551971101574
25500201103528

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)

25581621100465 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25451651101555
25490731102413
25301111100208
1.6

การเงินและการธนาคาร

25490531105875
25511071107328
25562251102397

1.7

การเงินและการลงทุน

25501041109653
25290681100064
25501811101018

1.8

การจัดการ

25511131105086
25521281106849

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25411001100434

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25521921105118

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481911106294

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481951102171
25601971100337
25471981100856
25511031105232
25501271102021
25490531105831
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.8

การจัดการ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25481441102422
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25290681100121

25511761105986

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501521102546

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511601106449

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491611101059

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510071103211

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25491071104659
25421091101212
25601651100065
25511301103241
25541161100921

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511341106406

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25522611104744

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.9

การจัดการการค้าชายแดน

25621441100022

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.10

การจัดการการตลาด

25601971100025

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

1.11

การจัดการการท่องเที่ยว

25561031104102
25471051101191
25500081106754
25380561100184
25610561100069

1.12

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

25550091102194

1.13

การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

25550541100653

1.14

การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

25572501100506

1.15

การจัดการการโรงแรม

25510561103665

1.16

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

1.17

การจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว

25602251100043

1.18

การจัดการชุมชน

25491681100754

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิต
25531171103057
ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
25510081106744
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
25572281100491
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
25521551106041
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.19

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

25501521102568

1.20

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

1.21

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

1.22

การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

25460151100907

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.23

การจัดการทั่วไปและการประกอบการ

25501811101029

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.24

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

25551971101585

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.25

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

25501521106348

1.26

การจัดการธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25350201100269
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
25550541105142
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.27

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

25600261100056

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
25611511100078
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
25611571100043
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25621331100028

1.28

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

25621621100028

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25592501100036

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25601611100038

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25581731101841

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25561651101423

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.29

การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

25511531104372

1.30

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

25571611101655
25491681100809
25491711107709

1.30

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

25590541100036

1.31

การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

25621571100130

1.32

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

25570901100532

1.32

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

25561571100502

1.33

การจัดการธุรกิจนานาชาติ

25551441105614

1.34

การจัดการธุรกิจบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25620041101037
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.34

การจัดการธุรกิจบริการ

25500071109161

1.35

การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

25490051100472

1.36

การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25510101104529

1.37

การจัดการธุรกิจภัตตาคาร

25582501100147

1.38

การจัดการธุรกิจโรงแรม

25611511100067

1.39

การจัดการธุรกิจและภาษา

25510081106755

1.40

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

25551701106208

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25622021100021

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.41

การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.42

การจัดการนวัตกรรมการค้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
25621981100057
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25571801104233

25631111100027
1.43

การจัดการนวัตกรรมการบริการ

25610101100026

1.44

การจัดการปกครองท้องถิ่น

25480031109254

1.45

การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

25620191100185

1.46

การจัดการภูมิสังคม

25520091100918

1.47

การจัดการโรงแรม

25491691110688
25500081106618
25531171103079

1.48

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

25501001104383
25540531102719

1.49

การจัดการโรงแรมและไมซ์

25480541100712

1.50

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

25350731100099

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25561971100484
25451221101366
25521051108126
25571391101291

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25561671100852
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
25491161101061
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25551431100573
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25610161100487

1.52

การจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์

25621661100105

1.53

การจัดการสมัยใหม่

25351801100199

1.54

การจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

25401331100992

1.55

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร 25542501101278

1.56

การจัดการอีเว้นท์

25570561100578

1.57

การจัดการอีสปอร์ต

25621661100055

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.58

การจัดการอุตสาหกรรม

25502281103711

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.59

การจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬา
และสุขภาพ

25401331100968

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.60

การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

25470731101138

1.61

การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

25521271101854

1.62

การตลาด

25511131106471
25540571102308
25411001100467
25600221100848
25481921104348
25481951102182
25490531105853
25431051100702
25510211107132
25481441102409
25511761105975
25501521102557
25491611101037
25491681100798
25461071101135

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510081106766 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25541651101869
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25501811101042
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.62

การตลาด

รหัสหลักสูตร
25490731102446
25511301103263
25511341106417
25562871103634
25582781102962
25361321100175

1.63

การตลาดดิจิทัล

25401331101003
25300541100058

1.64

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก

25290681100097

1.65

การท่องเที่ยว

25561131101436
25530041104007

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511941103782

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500201108219
25510271104258
25511831105545
25551431100562
25531441104115
25571491101088
25521701102379
25510071102669
25541651101915
25550561101116
25460731100619
25616031100031

1.67

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25531961102155
ล้านนาหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
25511761105931
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25562841103348

การท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481921104157

25481981100925

1.66

ชื่อหลักสูตร
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.67

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

25520091104079

1.68

การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

25491611107798

1.69

การท่องเที่ยวและนันทนาการ

25482201103135

1.70

การท่องเที่ยวและบริการ

25501521101624

1.71

การบริการลูกค้า

25551651101758

1.72

การบริหารการปกครองท้องที่

25480111105899

1.73

การบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม 25500221105332

1.74

การบริหารจัดการกีฬา

1.75

การบริหารจัดการท้องถิ่น

1.76

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
25501301102136
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
25481441102433
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
25511761105953
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25482201103168

25510071103209
1.77

การบริหารธุรกิจเกษตร

25481931101919

1.78

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

25601941100259

1.79

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

25340541100042

1.80

การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

25580151101158

1.81

การปกครองท้องถิ่น

25520831101776
25491431101151
25481511106571
25511711107825

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

1.82

การปกครองและกฎหมายมหาชน

25611571100020

1.83

การประกอบการ

25471051101178

1.84

การประกอบการและการจัดการ

25490221105173

1.85

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

25340681100069

1.86

การประถมศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25631041100048
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
25551411100086

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25541471101803
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25611551100034
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25471441101497
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.86

การประถมศึกษา

รหัสหลักสูตร
25561571100535
25601581100128
25551621100506
25621531100097
25631751100031
25491671104555
25571701101172
25511711108047
25490091104092
25541651101858
25601301100035

1.87

การประเมินราคาทรัพย์สิน

25481921104326

1.88

การเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี

25460741100543

1.89

การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สากล

25611951100314

1.90

การพัฒนาชุมชน

25501521101613
25501611100882

1.91

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

25622661100066
25620831100028

1.92

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

25520071100782

1.93

การพัฒนาสังคม

25511761105929
25551671100783
25470181100676

1.94

การเมืองการปกครอง

25511131105097
25521541102844
25480111105956
25471301101255

1.95

การเมืองและการปกครอง

25620021100068

1.96

การเมืองและการระหว่างประเทศ

25510051102263

1.97

การระหว่างประเทศ

25520041104377
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.98

การโรงแรม

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25481921104168

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25481941102743

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
25531981101573
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25551431100551
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25500731101907
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25481951102283

1.99

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

25582731102414

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562751103596

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562831103292

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511971104022
25601971100315
25571561105136

1.100

การวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทาง
การศึกษา

25510071105325

1.101

การวัดและประเมินทางการศึกษา

25490221105307

1.102

การวิจัยทางสังคม

25510051100351

1.103

การศึกษาตลอดชีวิต

25620071100080
25500081106056

1.104

การศึกษาปฐมวัย

25561131100929
25541281103624
25490221105206
25631371100022
25591041100168
25620831100020
25501391108471
25401411100506

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25471441100902
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25631441100040
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
25511431102683
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.104

การศึกษาปฐมวัย

รหัสหลักสูตร
25501451108657
25471471101658
25491721109332
25481521101778
25481791107472
25521541102776
25501581105129
25471621100283
25501531103987
25491671102259
25481701105659
25501711110311

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ห้าปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
25561071101856
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25610071101228

25501651103801
25620561100029
25611881100038
25572611102354
1.105

การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

25621261100032

1.106

การศึกษาพิเศษ

25521431101964
25501441108612
25621691100086
25620071100020

1.107

1.108

การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการ
แนะแนว

การสอนภาษาจีน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา (4ปี)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25501851110801

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611851100567

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611851100579

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25511431102705
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
25581611101836
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500241101486

หน้า 10 / 35

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.108

การสอนภาษาจีน

25621691100022

1.109

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

25500031108648

1.110

การสอนภาษาไทย

25270031100036
25501851100271

1.111

การสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

25591371101144

1.112

การสอนภาษาอังกฤษ

25621281100053
25591371101155
25501851104016

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ห้าปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.113

การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ

25470031102593

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.114

การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

25571371100545

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.115

การสอนอิสลามศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25541371101071
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25561571100513
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.116

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

25501051101947

25561071102251

25490681101574
1.117

การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

25481921104315

1.118

การสื่อสารสื่อใหม่

25510271103549

1.119

การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

25621391100026

1.120

การอาหารและธุรกิจบริการ

25531591102334

1.121

เกษตรศาสตร์

25531671101174
25571701101183

1.122

คณิตศาสตร์

25621281100055
25551401102886
25380041100107
25501391105387
25401411100528
25511431102615
25531441101639
25501451108679
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.122

คณิตศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25481521101791
25491791108463
25501541100682
25491601108978
25501621101142
25491531103479
25571531101004
25551661100387
25491671102395
25461681100503
25481691101373
25481701104579
25501711108241
25610071101204
25581141101147

1.123

คณิตศาสตรศึกษา

25610261100040

1.124

คริสต์ศาสนศาสตร์

25550531102981

1.125

คริสตศาสนศึกษา

25511291109696
25511361108164

1.126

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

25431091102056
25480111105967

1.127

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา

25530681105055

1.128

คหกรรมศาสตร์

25531431100929
25551671100759

1.129

คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

25541431101033

1.130

คหกรรมศาสตรศึกษา

25591391100606

1.131

คอมพิวเตอร์

25401411100607
25581791101296
25491671102327
25481701107663
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.132

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสหลักสูตร
25461001101058
25570151100641
25481911106349
25440201100372
25520831105692
25551431100584
25501611100926
25511641102989
25310541100048
25431161100827
25511341106384
25451261100764
25522611104733
25562871103667
25592731101966
25572781104344
25572781104513
25572781104614
25562801104762
25572681102778

1.133

คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

25501621101377

1.134

คอมพิวเตอร์ศึกษา

25611041100137
25471441100979
25501581105118
25501621101131
25491691101712
25501711108263

เคมี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25470041103628
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
25490221105241
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1.135

ชื่อหลักสูตร

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.135

เคมี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25591371101133 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25591411100575
25521431103145
25471441100957
25571451101073
25581471100705
25631721100030
25501791100533
25501621101164
25621751100034
25531671101782

1.136

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

25491531106383

1.137

จิตวิทยา

25521801104057
25470051100312
25501851100282
25471441100992
25421091101245

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศ
ไทย) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.138

จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์

25621701100030

1.139

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

25501651100605

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.140

จีนศึกษา

25510051102206

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25570241101405
1.141

ชะรีอะฮฺ

25491371101604

1.142

ชีววิทยา

25460041101445
25521431101975
25471441100968
25501791100522
25501621101175
25531671101793
25551681100277

1.143

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

25491531106394
หน้า 14 / 35

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.144

ดนตรี

รหัสหลักสูตร
25501611100871
25541701102708
25491711107968

1.145

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

25561911100814

1.146

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

25561911100825

1.147

ดนตรีไทยศึกษา

25601771100046

1.148

ดนตรีศึกษา

25571131101821
25501391105409
25471441100924
25621721100045
25481761106613
25481521101857
25481791107483
25521581102174
25601621100724
25551671100805
25541681100783
25491691101701
25631701100099
25522191100328
25522191100334
25522191100347
25522191100358
25522191100369
25522191100371
25522191100382
25522191100399
25522191100401
25522191100418
25522191100426
25522191100437
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.148

ดนตรีศึกษา

25522191106683

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.149

ดนตรีสากล

25571511102194

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25531521103214
25510071105538
1.150

ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

25430541100492

1.151

ดุริยางคศาสตร์สากล

25480221105025
25460201101173

1.152

เทคโนโลยี

25601391100124

1.153

เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน

25401331100981

1.154

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

25511921101754

1.155

เทคโนโลยีการศึกษา

25500081106067

1.156

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

25491661101584
25561071101889

1.157

เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

25481441102411

1.158

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

25571331100765
25501431108014
25591671101913
25501711111413

1.159

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

25561131101458
25490221105184
25510071105314

1.160

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

25481951102193

1.161

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ

25401331100979

1.162

เทคโนโลยีเสื้อผ้าเเละแพตเทิร์น

25551921102456

1.163

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา

25550071102484

1.164

เทววิทยา

25511361108175

1.165

ธุรกิจการโรงแรม

25541651101904

1.166

ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน

25630531100025

1.167

นโยบายสังคมและการพัฒนา

25560051101616

1.168

นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

25350681100083
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์(5ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าเเละแพตเทิร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1.169

นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ

25511331108058

1.170

นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

25620091100231

1.171

นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

25621951100318

1.172

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

25610161100158

1.173

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

25481951102272

1.174

นวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

25601171100030

1.175

นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

25610531100036

1.176

นวัตกรรมการสื่อสาร

25520091106869

1.177

นวัตกรรมธุรกิจ

25621031100030

1.178

นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่

25561801101846

1.179

นวัตกรรมบริการดิจิทัล

25610141100026

1.180

นาฏศิลป์

25501441102626
25601621100738
25491671104566
25571701101205

1.181

นาฏศิลป์ไทยศึกษา

25561911100836

1.182

นาฏศิลป์ศึกษา

25621791100628
25522191106659
25622191100331
25622191100347
25622191100359
25622191100369
25622191100376
25622191100389
25622191100397
25622191100404

1.183

นิติศาสตร์

25511131105064
25451281101802
25501001104405
25460041100782
25520221105367
25400051100426
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.183

นิติศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25531031101533 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25450201101069 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25501271104787
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25500531105505 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
25511831101552
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25561371101668 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25450681100681 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25511391108033
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25491771101349
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481441101127 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25501451108782 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25511761105942 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25561551101545
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25471561103436
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25561591100717 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25431621100571
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25491681100844
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25140071100025
25271071100122
25620091100234
25470541101093
25501811100974
25481651103595
25480111105912
25511301103296
25461261100629

1.184

นิเทศศาสตร์

25570221101381
25460201100868
25571221104249
25541311100804
25500531105595
25450681100657
25521431103191
25501521101635
25461071102136
25481651100491

1.185

นิเทศศาสตร์การกีฬา

25550681100546

1.186

นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ 25621651100024

1.187

นิเทศศาสตร์บูรณาการ

25480131103045
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.188

บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ

25501621101276

1.189

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

25520051102668

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

25501521106359
25541671101208
25471651102266

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.190

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

25551411100863

1.191

บริหารธุรกิจ

25610571100105 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25571951102103

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481961102611

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25520051102714 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25520051104406
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
25331291100213
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
25501291110887
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25501431101444
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25551551103445
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25531671101771
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาขาติ)
25421091101223
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25600541100772
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
25551881101844
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
25541141101402
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
25482021108502
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
25600161100486
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
25582881100432 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25622881100040
25572681102789
1.192

บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

25550611100921

1.193

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

25570151100674

1.194

บาลีพุทธศาสตร์

25501851112072

1.195

ประถมศึกษา

25400041100807

1.196

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

25550051100164
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.197

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

25620091100235

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.198

ผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

25470681101076

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.199

ผู้นานันทนาการ

25520091104338

1.200

พลศึกษา

25621131100045
25621281100059
25350041100249
25490221105217
25571331100787
25491391107715
25401411100574
25501431101455
25501441102648
25471471101647
25481521101846
25521791102471
25551541100136
25471581101987
25501621101153
25491671102362
25571701101216
25541711104184
25190071100019
25520091104283
25482201100604

1.201

พลศึกษาและสุขศึกษา

25561571100546
25532201105177

1.202

พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ

25532201104547

1.203

พัฒนาการท่องเที่ยว

25480131102966

1.204

พุทธศาสนศึกษา

1.205

ฟิสิกส์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ (4ปี) สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25621691100059
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25520041106076
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.205

ฟิสิกส์

รหัสหลักสูตร
25540201100215
25521431101997
25501441102637
25601741100430
25501501105222
25501621101186
25521671103546
25561681100842

1.206

ภาษาจีน

25401411100585
25491771101215
25531441101584
25571681104105
25610071101064

1.207

ภาษาต่างประเทศ

25571701101238

1.208

ภาษาไทย

25530041102444
25490221105228
25560201101286
25491391105037
25541411100489
25511431102637
25531441101595
25481451107395
25491721109297
25481521101813
25521791102482
25551541100147
25491601109024
25501621101118
25571531100328
25491671102338
25461681100563
หน้า 21 / 35

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.208

ภาษาไทย

รหัสหลักสูตร
25491691101688
25481701104603
25610071101239
25571301100356
25631101100027

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.209

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

25611441100023

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.210

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล

25611951100029

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.211

ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ

25500211107388

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.212

ภาษาและการสื่อสาร

25601651100022

1.213

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

25400051100246

1.214

ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ

25631691100075

1.215

ภาษาอังกฤษ

25380041100309
25490221105239
25571331100798
25491391105026
25401411100539
25471771102631
25511431102626
25531441101606
25481521101824
25521791107138
25521541102822
25471581101965
25501621101107
25621531100095
25491631100488
25491671102373

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25461681100574

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25481691101362

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.215

ภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร
25481701105481
25501711110467
25610071101092
25571301100345
25561141100752

1.216

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25481951102801

1.217

ภาษาอังกฤษศึกษา

25621261100049

1.218

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

25470051100323

1.219

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

25491071104661

1.220

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

25481961102622
25490131102877
25511301103274

1.221

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

25341111100078

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

25471131102347

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (4ปี)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (4ปี) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
25501001104416
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25480221105071
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25480031110536

25551221103088

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25491311100459

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501051101958 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
25611861100030
วิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25531041100779

25571331100899 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
25551451106357
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25521431103178

25511761107426

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101861
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25491511103995
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501611100904
25501531104922
25521751104232
25581701101263
25620231100095
25510081100534
25601651100060
25471301101233

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25582881101062 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.223

รัฐศาสตร์

1.224

รัสเซียศึกษา

1.225

วารสารศาสตร์

1.226

วิทยาศาสตร์

1.227

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25582681100518

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25451281101813

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25400051100189 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25460201100879 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25501271102357
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25540681101028 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25551521100731
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25510071105505 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25591651100025 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25461341101348 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25460051100311
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25400051100101 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481691101349
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25501701109116
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
25611881100032
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
25501391105376

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25401411100495

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25531441101494
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25501451108681
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25501461108928
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25511431102694

25481521101802

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
25471581101976
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25521541102833
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.227

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25491671102384
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)
25461681100492
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25481701107652
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501621101197

25501711108564
25140071100036
25631301100041
25591141100158
1.228

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25501791100544

1.229

วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

25570051101437

1.230

ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ 25511321102365

1.231

ศิลปกรรมศาสตร์

25481431101194

1.232

ศิลปศาสตร์

25581271102503

1.233

ศิลปศึกษา

25580221101538
25531441101617
25581471100738
25531761102941
25551791103778
25561581101278
25501621101208
25541681100873
25610071101217
25622191100124

1.234

ศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร

25571331100877

1.235

ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

25491171106269

1.236

ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

25510681109711

1.237

ศึกษาศาสตร์

25270031100014
25610071101055
25630181100035

1.238

เศรษฐกิจดิจิทัล

25450681100692

1.239

เศรษฐศาสตร์

25500221105319
25400051100191
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4ปึ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.239

เศรษฐศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25510271104337 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
25490531105965
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25541761103436
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25510051108732

25451601101515 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25510071105516 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25490091108069 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
1.240

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์
และการประเมินสมัยใหม่

25611651100022

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.241

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

25481441102444

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.242

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

25501521106361

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25520131104243
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25480741100883

1.243

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

1.244

สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

25630051100074

1.245

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

25621691100068

1.246

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

25520051102782

1.247

สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

25561511101877

1.248

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25400051100369
25521431103123

1.249

สังคมศึกษา

25380041100322
25490221105274
25501851100326
25611851100597
25611851100600
25611851100617
25611851100624
25491391105015
25401411100563
25511431102648
25471441100946
25501461108805
25491471109086
หน้า 26 / 35

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.249

สังคมศึกษา

รหัสหลักสูตร
25461761101198
25481521101835
25431791100208
25461571100681
25501601110116
25501621101129
25491671102349
25481691101351
25481701105661
25501711110478
25610071101084
25601301100031

1.250

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

25601521100130
25520731103518

1.251

สารสนเทศศาสตร์

25431541100471
25511531105799
25491751107017
25480111105833

1.252

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

25471441101824

1.253

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

25521331101906

1.254

สื่อศึกษา

25490051100461

1.255

สื่อสารการกีฬา

25482201100514

1.256

สื่อสารมวลชน

25510071103187

1.257

สุขศึกษา

25382201100478

1.258

สุขศึกษาและพลศึกษา

25510071103503

1.259

หูหนวกศึกษา

25520061107384

1.260

อังกฤษ-อเมริกันศึกษา

1.261

อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ

1.262

อินเดียศึกษา

1.263

อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว
และการโรงแรม

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
25420051100204
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
25611371100032
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
25560051101649
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25551281105313
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.264

อุตสาหกรรมการบริการ
และการประกอบอาหาร

25471221102472

1.265

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

25501941102881

1.266

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

25571301100334

1.267

อุตสาหกรรมบริการ

25560681102279
25541301101319

1.268

อุตสาหกรรมศิลป์

25631391100060
25581431101059
25591621101129
25541671101243
25571701101251

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.269

อุตสาหกรรมศึกษา

25630041100096

2.1

การจัดการทรัพยากรอาคาร

25561951100403

2.2

การพัฒนาชุมชน

25481441100993

2.3

การภาพยนตร์ดิจิทัล

25360681100242

2.4

การละคอน

25410051100192

2.5

การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง

25550051103459

2.6

นิเทศศาสตร์

25481441101116
25491301102675

2.7

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

25310681100112

2.8

ศิลปะการออกแบบ

25560221102526

2.9

ศิลปะและการออกแบบ

25571031102909
25511761106144
25501611100893

2.10

สื่อสารการแสดง

25480681101077
25570541100475

2.11

ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์

25520151106012

2.12

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

25480051100414

3.1

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

25570151100707

3.2

การคอมพิวเตอร์

25510101105205

3.3

การจัดการงานก่อสร้าง

25511951103401
25480111105866
หน้า 28 / 35

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

3.4

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

25520151104548

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.5

การจัดการภัยพิบัติ

25581731101852

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.6

การจัดการวิศวกรรม

25490051100393

3.7

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8

การจัดการสาธารณภัย

25622661100046

3.9

การจัดการสานักงาน

25626611100023

3.10

การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี
อาคาร

25621691100077

3.11

การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

25570051102304

3.12

การตลาด

25626091100290

3.13

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

25501941102903

3.14

การพัฒนาชุมชนและสังคม

25510211107255

3.15

การโรงแรม

25562871103656

3.16

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

25621941100023

3.17

การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

25532201102545

3.18

การสื่อสารดิจิทัล

25520131101058

3.19

คหกรรมศาสตร์

25481441102545

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
25520041108078
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25360071100121
3.20

คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล

25350681100724

3.21

คอมพิวเตอร์

25501941103768

3.22

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง

25520151101084

3.23

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25606611100045
25606711100021

3.24

เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก

25621591100089

3.25

จิตวิทยา

25420201100548
25140071100047

3.26

เซรามิกส์

25531951101849

3.27

ดิจิทัลเกม

25620041100206

3.28

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

25562871103612

3.29

เทคโนโลยีการจัดการ

25450051100297
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.30

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร
25540901102259
25591631100041

3.31

เทคโนโลยีการเชื่อม

25616611100041
25616211100045

3.32

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

25481921104214

3.33

เทคโนโลยีการผลิต

25481611100834
25541261101293
25572781104579
25572801104684
25572801104695
25592801101841

3.34

เทคโนโลยีการพิมพ์

25481921104225

3.35

เทคโนโลยีความงาม

25510241100903

3.36

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25541671100646
25481711107078
25626331100071

3.37

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

25521631102269

3.38

เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

25551921102377

3.39

เทคโนโลยีดิจิทัล

25501551106454
25610561100022
25610561100036

3.40

เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

25522501102615

3.41

เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

25501951102239

3.42

เทคโนโลยีพลังงาน

25551411100266
25561611102183

3.43

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

25570151100718

3.44

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

25520051102815

3.45

เทคโนโลยีภูมิทัศน์

25501911104496

3.46

เทคโนโลยีแม่พิมพ์

25572731104765
25562801103434
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.46

เทคโนโลยีแม่พิมพ์

25572841104982

3.47

เทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์

25521991102596

3.48

เทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

25491681100721

3.49

เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

25531441101966

3.50

เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

25541951101367

3.51

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

25501951102263
25541411105542

3.52

เทคโนโลยีเว็บ

25501441102604

3.53

เทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

25330741100199

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25611281100059
25480221105148
25480151103418
25480151103407
25501951102285
25531961102021
25460201100881
25611291100027
25511831101574
25481441102578
25501521101758

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25501611100847
25510071105268
25610101100022
25601651100067
25501301102125
25491161100903
25562871103691
25572731104776
25572781104592
25582781102231
25626091100297
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสหลักสูตร
25616031100038
25572831104946
25572841104971
25540161102641

3.55

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

25620541100267
25600161100140

3.56

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25370681100175
25510541100952

3.57

เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล

25561921101028

3.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

25490611100204

3.59

เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

25451031101253

3.60

เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล

25612611100033

3.61

เทคโนโลยีสิ่งทอ

25481921104416

3.62

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

25541131102233

3.63

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

25550091102205

3.64

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

25441941100353
25511951101836

3.65

เทคโนโลยีอุตสาหการ

25501921104712
25551971101451
25481981100903

3.66

ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

25511971101851

3.67

ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

25531961103134

3.68

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

25580681100933

3.69

นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การประกอบอาหาร

25621952100338

3.70

นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ
เซรามิกส์

25491611100971

3.71

นวัตกรรมดิจิทัล

25610041100042

3.72

นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

25611791100025

3.73

นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม

25631981100058

3.74

นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

25620231100175

3.75

นวัตกรรมสิ่งทอ

25481921104427
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.76

นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ

25501761105489

3.77

นวัตกรรมอาหาร

25610561100081

3.78

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

25621531100086

3.79

นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

25620091100225

3.80

นวัตกรรมอุตสาหกรรม

25621791100071

3.81

นิเทศศาสตร์

25501811100996

3.82

บ้านและชุมชน

25350041100227

3.83

ปัญญาประดิษฐ์

25630731100048

3.84

ภูมิศาสตร์

25490221105318

3.85

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

25481441102499

3.86

ภูมิสารสนเทศ

25510211107209

3.86

ภูมิสารสนเทศ

25551641100341

3.87

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

25520271104799

3.88

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

25611031100028

3.89

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

25481431101058

3.90

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

25621371100066
25611651100046

3.91

วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25621941100020

3.92

วิทยาการเคมี

25621681100038

3.93

วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

25601571100022

3.94

วิทยาการประกันภัย

25570051101426

3.95

วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

25620151100050

3.96

วิทยาศาสตร์การกีฬา

25561131100907
25490221105296
25490171105829
25471581102011
25571631100048
25361671100332
25500071107967

3.97

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25520031109405
25561271100609
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.97

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

รหัสหลักสูตร
25611711100020
25630231100023
25550091103937
25482201100525

4. เกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.98

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

25622271100028

3.99

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
และการจัดการการบริการอาหาร

25620162300058

3.100

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

25610151100038

3.101

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

25612271100034

3.102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

25520051102635

3.103

ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

25610021700357

3.104

ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์

25511911101707

3.105

ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

25560681100198

3.106

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

25600161100142

3.107

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

25501651103845

3.108

สิ่งแวดล้อมศึกษา

25520211101417

3.109

สื่อนฤมิต

25510211107176

3.110

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

25601521100110

3.111

อนามัยชุมชน

25590051100034

3.112

อุตสาหกรรมศิลป์

25471441102836

4.1

การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้า

25511971104033

4.2

การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร

25520131101047

4.3

เกษตรกลวิธาน

25481931102303

4.4

เกษตรแม่นยา

25630201100037

4.5

เกษตรศาสตร์

25471441100913

4.6

เครื่องจักรกลเกษตร

25531961103178

4.7

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

25511981102537

4.8

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

25490131103081

4.8

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

25460241100582

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.9

ธุรกิจการเกษตร

25481691101496

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หน้า 34 / 35

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

4.10

นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

25611611100154

4.11

นวัตกรรมอาหารและแปรรูป

25541761102615

4.12

ปฐพีศาสตร์

4.13

ภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร

4.14

เศรษฐศาสตร์เกษตร

4.15

เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

25520131104221

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

5.1

การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

25490051100404

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.2

เทคโนโลยีเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร

25630221100083

5.3

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

5.4

สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25520131104276
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
25630081100123
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25220031100018
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
25530051101523
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
25491881100646
วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
25480221105058
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481441102534

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
25601611100122
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25521641103025
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
25531121102714
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501571103148

5.5

สาธารณสุขศาสตร์

25581431101331

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511761106111

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25511541102303
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
25511071101041
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25521511105045

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25512301106673

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.6

สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

25621661100038

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

6.1

การบริการทางการแพทย์

25620731100032

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 2 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึง่ มีความชัดเจนของ
การผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1. อุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากาลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
7. สถาปัตยกรรม
8. สารวจ
9. ช่างเขียนแบบเครือ่ งกล
10. ช่างซ่อมบารุง
11. ช่างต่อเรือ
12. ช่างโทรคมนาคม
13. ช่างเครือ่ งมือวัดและควบคุม
14. โยธา
15. อุตสาหกรรมยาง
16. เมคคาทรอนิกส์
17. ช่างเครือ่ งทาความเย็นและปรับอากาศ
18. ช่างซ่อมบารุงเรือ
2. พาณิชยกรรม
2.1 การบัญชี
2.2 ภาษาต่างประเทศ
3. ศิลปกรรม
3.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
4. เกษตรกรรม
4.1 เกษตรศาสตร์
5. ประมง
5.1 เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
5.2 แปรรูปสัตว์น้า
6. อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
6.1 เทคโนโลยีสงิ่ ทอ
6.2 เคมีสงิ่ ทอ
6.3 เทคโนโลยีเครือ่ งนุ่งห่ม
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 7.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
การสือ่ สาร

1/1

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของ
การผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
1.1 เทคนิคเครื่องกล
1.2 เทคนิคการผลิต
1.3 เทคนิคโลหะ
1.4 ไฟฟ้า
1.5 อิเล็กทรอนิกส์
1.6 ช่างก่อสร้าง
1.7 เทคนิคสถาปัตยกรรม
1.8 สารวจ
1.9 เขียนแบบเครื่องกล
1.10 เทคนิคอุตสาหกรรม
1.11 เทคนิคพลังงาน
1.12 เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก
1.13 ช่างกายอุปกรณ์
1.14 เทคโนโลยีการต่อเรือ
1.15 การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
1.16 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
1.17 เครื่องมือวัดและควบคุม
1.18 โยธา
1.19 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
1.20 เคมีอุตสาหกรรม
1.21 ปิโตรเลียม
1.22 ช่างอากาศยาน
1.23 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.24 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
1.25 เทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
1.26 เทคนิคซ่อมบารุงเรือ
1.27 เครื่องกลเกษตร
1.28 เทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
1/2

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของ
การผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
2. บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

2.1 การบัญชี
2.2 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2.3 ภาษาต่างประเทศธุริจ
2.4 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.5 ธุรกิจการบิน
3. ศิลปกรรม
3.1 ดิจิทัลกราฟิก
3.2 เครื่องประดับอัญมณี
4. คหกรรม
4.1 การจัดการดูแลผู้สูงอายุ
4.2 เชฟอาหารไทย
5. เกษตรกรรม
5.1 เกษตรศาสตร์
5.2 พืชศาสตร์
5.3 สัตวศาสตร์
5.4 ช่างกลเกษตร
5.5 อุตสาหกรรมเกษตร
5.6 สัตวรักษ์
5.7 เกษตรอุตสาหกรรม
6. ประมง
6.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.2 แปรรูปสัตว์น้า
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
7.1 เทคโนโลยีสิ่งทอ
7.2 เคมีสิ่งทอ
7.3 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 8.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
การสื่อสาร
8.2 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
9.1 การเดินเรือ
9. พาณิชยนาวี
9.2 เทคนิคเครื่องกลเรือ
9.3 อิเลคทรอเทคนิคอล
10.1 เทคนิคเภสัชกรรม
10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
10.2 ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
10.3 โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
10.4 เวชระเบียน
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจีน

รหัสหลักสูตร

25480221105069 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481951102226
25420681100395
25571391100953
25481431101172
25481441102736
25551451103782
25501521101804
25501611100915
25490231105038

1.208 ภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25180041100059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25430221101205 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25520051102679
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
25361851100567
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
25621861100069
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500211107377
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25481441101037
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25431761101149
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101848
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25491711107992
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

1.215 ภาษาอังกฤษ

25240511100025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25490571104136 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25420031100843
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25520051102681
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
25580251100485
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (หลักสูตรนานาชาติ)
25501371101932
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500131103306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25481441106909
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25511761105918
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25431541100166
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25521431103167
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.215 ภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร
25501611100869
25431621100558
25491711107981
25310071100024
25470071104454
25501651103812

1.216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25471441101036
25511761105907
25501521101826
25491711107878
25570561100591
25290741100048
25511161102479

1.270 กราฟิกดีไซน์

25521431102021

1.271 การเงินและการบัญชี

25571031102911

1.272

การจัดการงานออกแบบภายใน
และพัฒนาธุรกิจ

25550151100031

1.273 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

25561551101512

1.274 การจัดการธุรกิจการบิน

25561531101396
25572501100495

1.275 การจัดการธุรกิจด้านการบิน

25590541100771

1.276 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

25481921104484
25501961108362
25501811101007
25521301103758
25480181100633

1.277 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่

25490731102435

1.278 การจัดการธุรกิจสายการบิน

25530511101715
25570561100624

1.279 การจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ

25570541100262

1.280 การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์

25581331100261

1.281 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25601911100027

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.281 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสหลักสูตร
25290681100053

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25561621101554

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25531531102574

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25521331101939

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25621071100062

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25540541100843
1.283

การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการ
บริการ

25630101100025

1.284 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

25621441100036

1.285 การบริการธุรกิจการบิน

25622661100127

1.286 การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ

25482201103157

1.287 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

25481911106305
25551951100986

1.288 การบัญชี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25451131101401 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25570151100652

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25562871103645

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582781102591

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582781102613

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25582781102973

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
25626091100295
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
25562831103281
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25592781101703

25572841104486

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25622691100020 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
1.289 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ

25490051100652

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.290 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

25520731103597

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.291 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

25490531105954

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.292 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

25500051100574

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.293 ธุรกิจการบิน

25581031100111

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.293 ธุรกิจการบิน

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
25521661102329
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25551331102181

25540541100854 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25620541100172 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
25621311100046
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25560541101824

1.294 ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
1.295 ธุรกิจดิจิทัล

1.296 ธุรกิจระหว่างประเทศ

1.296 ธุรกิจระหว่างประเทศ
1.297 บัญชี

25501271101997 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25290681100086 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25511811102505 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25511941101802
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25481031105003
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน)
25561031101042
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
25370681100164
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25511441103628
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25320541100152
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25511281108312 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25511001106285 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25521921108077 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25481911106327
25481951102169
25520051102692
25520051108169
25530251102469
25311311100077
25490531105886

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25431051100713 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25581041101135
25510211107154
25480131102922
25450241100704
25290681100075
25551431100448
25481441102398
25511761107437
25501521101646
25531551103408
25491611101048
25501071107463
25490231104285
25550541105625
25501811101031
25501651103823
25511301103252
25500741106904

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.297 บัญชี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25471881100602 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25552611103217
25472021100827
25562281100387
25582881100421

1.298 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
25621521100073
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.299 ภาษาเกาหลี

25481441100194 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25611331100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25300741100084
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
25571431101936
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25490731102503

1.301 ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
1.302 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

25500511102149

1.303 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

25630101100036

1.304 ภาษาจีนและการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25480181100655
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.305 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

25550541100664 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.306 ภาษาญี่ปุ่น

25470221102065 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25140051100012
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25481441101026
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101837
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25490161105604
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25491771101327
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25631701100129
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25310741100096
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
25562501100213
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25570541100273
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25551561103648
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
25490531105943
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
25501611108003
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25521391106695
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25521801102494
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25400051100257
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.307 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

1.308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
1.309 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.310

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศ

1.311 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ
1.312 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
1.313 ภาษาฝรั่งเศส
1.314 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

25290741100037

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.315 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
1.316 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25460091103989
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481441101048

1.317 ภาษามลายู

25520221105389 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.318 ภาษาเยอรมัน

25400051100088

1.319 ภาษารัสเซีย
1.320 ภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25180051100016
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25520051102646
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.321 ภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่

25491681100833

1.322 ภาษาอังกฤษธุรกิจสากล

25471221102156

1.323 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25401981100691
25611041100025
25621441100030
25551201102366

1.324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

25531141104988
25582501100068

1.325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

25481031104981

1.326 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

25571531100352

1.327 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 25481441101149
25401941100764

1.329 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

25511551106602

1.330 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

25520731103608

1.331 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

25320541100163

1.332 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน

25631981100056

1.333 ภาษาอาหรับ

25560251100988

1.334 ภาษาเอเชียตะวันออก

25491431101149

1.335 วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

25490071104197

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและ
1.337
ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่(พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25481951102259
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25481961102644
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.328 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

1.336

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25571791105299
25611331100027

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

2.13 การผังเมือง

25450051100466 หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2.14 การออกแบบ

25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25470181100698
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25540541100314
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25411941100315
พระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25481941102754
พระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25491661101933
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25481921104372
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

2.15 การออกแบบกราฟิก
2.16 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
2.17 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.18 การออกแบบแฟชั่น
2.19 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

25511971101952

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

2.20 การออกแบบสื่อดิจิทัล

25500541110873

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2.21 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

25510541102357

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

2.22 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

25531441101977
25562871103689

2.23 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
บูรณาการ
2.25 แฟชั่นดีไซน์
2.24

25561801100373
25620021100022
25440681100241

2.26 ภูมิสถาปัตยกรรม

25520131106223

2.27 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

25470051100479

2.28 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์

25540151100142

2.29 ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

25400051100112

2.30 สถาปัตยกรรม

25540151100153

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
25481961108494
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
25481981100879
ภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500051100585 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25550271101924
25360541100268
25510161106269

2.31

สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

25450051100444

2.32 สถาปัตยกรรมไทย

25500081105639

2.33 สถาปัตยกรรมภายใน

25541951101345
25531961103145
25450051100455

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.33 สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสหลักสูตร
25500211107434
25571791103883

2.34 สถาปัตยกรรมศาสตร์

25551801101182
25320031100379
25481931107692
25500211107423

2.35 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

25491651106961

2.36 ออกแบบผลิตภัณฑ์

25531951101851
25521601104696

2.37 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

25551411106511

2.38 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์

25631721100035

2.39 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25481921104203
25501951102241
25431521101299

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.40 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

25501941102857

3.113 การจัดการความปลอดภัยการบิน

25590541100782

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

25501591103297

3.115 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

25500591100155

3.116 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

25491031111866

3.117 การออกแบบสื่อดิจิทัล

25571331100809

3.118 การออกแบบสื่อนวัตกรรม

25480201100681

3.119 การออกแบบสื่อสารออนไลน์

25560541100654

3.120 คณิตศาสตร์

25480221105115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.114

25400051100167
25491411102565
25511491108146
25501521101692
25481561109164
25160071100038
3.121 คณิตศาสตร์การจัดการ

25560051100042

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25510151106516

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.123 คอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
25606711100024
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
25410051100225

25572831105148
3.124 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

25470681101043

3.125 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

25501001104427

3.126 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

25540541100819

3.127 เคมี

25370031100059
25480221105172
25400051100382

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481441102512 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25511761106076 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101714
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25481511104128

3.128 เคมีประยุกต์

25480681101279 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.129 เคมีอุตสาหกรรม

25500221100123
25510151106505

3.130 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

25550131101344

3.131 เครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ

25481951102158

3.132 จุลชีววิทยา

25360031100069

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25550221103392 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25520271104801 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101703
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25510211107198

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.133 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

25480731102017

3.134 ชีววิทยา

25480221105161 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25511761106065
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25501521101725
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
25491601106853
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
25491671102283
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25481691101529
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
25560251100999
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.135 ชีววิทยาประยุกต์

25610131100202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.135 ชีววิทยาประยุกต์

25501591103264

3.136 ดิจิทัลอาร์ตส์

25470541100744

3.137 เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

25631601100029

3.138 เทคโนโลยีเคมี

25541651101882

3.139 เทคโนโลยีเครื่องกล

25561931102638
25551971101462
25481981100789
25596811100086

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
25572781104581
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
25592781101725
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25572781104568

3.140 เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ

25582741102359

3.141 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

25620151100287

3.142 เทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง
3.143 เทคโนโลยีซ่อมบารุงอากาศยาน
3.144 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
3.145 เทคโนโลยีบัณฑิต
3.146

เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกาลัง (ต่อเนื่อง)
25520151104526
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
25570681100493
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
25381111102225
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25622661100039 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25610051100036

3.147 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

25611571100024

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25481981100802
25531431100931
25561611102161
25551671100772
25481711107045
25616611100049
25572781104524
25572781104535
25572781104625
25572781105198
25582781102218

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
25562741103584
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
25606031100037
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
25562831103325
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25582781103107

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4
25606081100029
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
25621531100022
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25606071100024

3.149 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3.150 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25551981103713

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25620541100265
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
25562741103551
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25500181100703
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25551451103769

3.151 เทคโนโลยียาง
3.152 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
3.153 เทคโนโลยียานยนต์

25562691103522

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572721104281

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572731104372

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572791104863
25562811103479
25562741103562
25572741104812
25592741102272
25562751103607

3.154 เทคโนโลยีโยธา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562831103314

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562841103359

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25572841104993

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501611100948 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25541711105365
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501621101333

หน้า 11 / 28

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
25572781104557
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
25626091100296
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.154 เทคโนโลยีโยธา

25572781104546

3.155 เทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม

25491681100743

3.156 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

25571791100755

3.157 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

25520151105966

เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและ
การปรับอากาศ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
3.159
เครื่องจักรกล
3.158

3.160 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25520151104537
25520151105977
25501921104701
25511951103423

3.161 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

25570151100663

3.162 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน

25570151100011

3.163 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ

25570151100696

3.164 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

25520151104559

3.165 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ

25520151108093

3.166 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

25581411101755

3.167

เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการ
ผลิต

25570151100516

3.168 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25490151107829

3.169 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

25511951103412

3.170 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

25511931103149

3.171 เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

25560681104395

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25520151104447
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25541711105422
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
25350071100287
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25626711100023
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25572781104603
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25582781102602
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
25626091100023
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25562801103412
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
25562741103573
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหลักสูตร
25572831104452
25572841104497
25606081100026
25600161100079

3.173 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25481391105014
25511591103985
25561601103712

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
25612671100020
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25621611100165

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.174 ธุรกิจดิจิทัล

25520101105713

3.175 นวัตกรรมเกษตร

25570681100188 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.176 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

25631931100022

3.177 พลังงานทดแทน
3.178 ฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25510131100629
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25480221105126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25550171103688

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25400051100404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25481711106999
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25340201100112

25390181100161 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
3.179 ฟิสิกส์ประยุกต์

25560251101001
25480201103368
25501591103376

3.180 ฟิสิกส์วิศวกรรม

25560151100627

3.181 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

25400051100393

3.182 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

25500091108443
25580541100015

3.183

โภชนศาสตร์การกาหนดอาหารและอาหาร
ปลอดภัย

25500211107265

3.184 โภชนาการและการกาหนดอาหาร

25571531100341

3.185 มัลติมีเดีย

25500681101428

3.186 โยธาสถาปัตยกรรม

25571691102677

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์การกาหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.187 วัสดุศาสตร์

3.188 วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25500131103284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
25571941101066
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25400051100415

3.189 วิทยาการข้อมูล

25620041100182 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.190 วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

25600161101116

3.191 วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก
3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)
25612281100064
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
25411001100456
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25480221105137
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25531961102144
25370201100227
25521311106617
25510271104473
25471441101431
25501521101769
25501611100724
25491731104449
25301671100166
25330071100285
25511071107363

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25330741100188

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.193 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

25450141100534

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.194 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

25430241100667

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.195 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

25430681100644

3.196 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

25531291104399

3.197 วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง 25620101100118
3.198 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

25470151102271
25511941103837
25481441102523
25491601109362
25491611100993

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.198 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รหัสหลักสูตร
25471531101351
25611651100042

3.199 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25620041100194
25480221105082
25621951100027
25470051100378
25481451107463
25511761106043
25571631100059
25531671101804

3.200 วิศวกรรมการจัดการ

25571671100109

3.201 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

25561621101565

3.202 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25500151106381

3.203 วิศวกรรมการผลิต
3.204 วิศวกรรมการผลิตความแม่นยาสูง

25572501100528

3.206 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

25520151104469

3.208 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

25610131100264

3.210 วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

25531961102212

3.212 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (4ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุน่ ยนต์
25460171101067
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
25480241101708
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.209 วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

3.211 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25610151100069
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
25510151104119
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยาสูง
25611921100088
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

3.205 วิศวกรรมการผลิตยานยนต์

3.207 วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุน่ ยนต์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
25521521102098
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
25510151106551
เหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.213 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

25540171102078

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25501941102789

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25531961102223
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25410171100026
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25450051100387
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร
25630251100037
25480241101675
25521431102008
25561611100168
25360541100202
25511811102494
25632671100025

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25600161100104

3.215 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

25542501101256

3.216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

25531331100906

3.217 วิศวกรรมเคมี

25450031100069
25510151104121
25580151100247
25481921104293
25400051100123
25450051100319
25450051102356
25470051100345

3.218 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

25450181100573

3.219 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

25481711107146

3.220

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

25540611101302
25321801100308
25540141103831
25520151104504
25510151106527
25620151100041
25501921100368
25481921104282
25481961103678

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสหลักสูตร
25481961103252
25481981103085
25400051100156
25440051100149
25450051100332
25540051104549
25620261100048
25441231100444
25511271103438
25461041101389

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25631521100028
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
25521601106474
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25530061101928

25621691100079
25501071107452
25381321100166
3.222 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

25611971100040

3.223 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

25612611100027

3.224 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

25561941102415
25541981100966

3.225 วิศวกรรมชีวการแพทย์

25570151101473
25550681100827
25510091100579

3.226 วิศวกรรมชีวภาพ

25490211107229

3.227 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25570051100223
25550271101889
25490531106055
25540231102367

3.228 วิศวกรรมซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน

25621131100260

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.229 วิศวกรรมเซรามิก
3.230

วิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการ
พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

3.231 วิศวกรรมดิจิทัล

รหัสหลักสูตร
25360171100032
25620092200118
25620051100026
25480101103751

3.232 วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

25590681100359

3.233 วิศวกรรมโทรคมนาคม

25600031100859

3.234 วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

25600171100095

3.235 วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

25501871109734

3.236 วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

25610092200186

3.237 วิศวกรรมพรีซิชั่น

25570171100074

3.238 วิศวกรรมพลังงาน

25540261101742
25470071100224
25560161101506

3.239 วิศวกรรมพอลิเมอร์

25490231105084

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25561131101469
25430021100257
25520151104482

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25481921104269

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501941102756

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481941106894
25481961103228
25531961103112
25581971103153
25481981100824
25400051100235
25450051100433

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
25540051103818
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม
25620261100052
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25470051100389

หน้า 18 / 28

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
25511271103179
25461041101929
25500211107322
25320681100192
25511071107374
25471811101959
25562281100398

3.241 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.242

วิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

25550021106448
25560611100257

3.243 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน

25560151101033

3.244 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

25540051103853

3.245 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

25460151101785

3.246 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์

25621691100066

3.247 วิศวกรรมแม่พิมพ์

25501961103041

3.248 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

25610151100021

3.249 วิศวกรรมยานยนต์

25620141100023

3.249 วิศวกรรมยานยนต์

25560051101651
25510681103027

3.250 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่

25480541100734

3.251 วิศวกรรมโยธา

25561131101471
25481801102692
25510151106549
25481921104247
25531961102166
25531961102177
25400051100134
25440051100138
25450051100321
25480051109032
25530251102458

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุน่ ยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.251 วิศวกรรมโยธา

รหัสหลักสูตร
25611271100020
25461041101413
25500211107333
25521601107249
25501071107474
25360541100213
25501811100985
25600161100077

3.252 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า

25470021101804

3.253 วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

25550051104293

3.254 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

25530151100444

3.255 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

25520151105955

3.256 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

25430151101319

3.257 วิศวกรรมระบบราง

25611911100093
25610541100025

3.258 วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

25550041101636

3.259 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร

25600161100078

3.260 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25600261700067
25531431101673
25511521106452
25571631100983

3.261 วิศวกรรมโลหการ

25370171100022

3.262 วิศวกรรมวัสดุ

25561951101753

3.263 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

25501451108771

3.264 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
25620151100293
เกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.265 วิศวกรรมสารวจ

25481921104258

3.266 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

25531961102201

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500211107344
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25490091111963
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.266 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสหลักสูตร
25520181102808
25561111100264

3.267

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

25630021100065

3.268 วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

25620021700069

วิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

25621791100066

3.269

3.270 วิศวกรรมเหมืองแร่

25531961102188

3.271 วิศวกรรมอัตโนมัติ

25520161101118

3.272 วิศวกรรมอัตโนมัติและหุน่ ยนต์

25611921100122

3.273 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

25542211102064

3.274 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25481921104271
25481981100914

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม
อัตโนมัติ

25541961101728

3.276 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

25511691103018

3.277 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

25541701103654

3.278 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

25611911100080

3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ

25501921104734

3.275

25501941103746
25481961103689
25531961102199
25470051100334
25480051109021
25490051108875
25511271104362
25471041102246
25600061100036
25631791100072
25521811102506
25340181100668
25552281101275
25381321100177

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุน่ ยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.280 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

25550021101959

3.281 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

25440051100116

3.282 ศิลปะดิจิทัล

25481761106624

3.283 สถิติ

25520141104672
25400051100371
25480131103034

3.284 สถิติประยุกต์

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25480221105104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25511761106054
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
25170071100017
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25551561103839
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25481441102567

3.285 สถิติศาสตร์
3.286 สถิติศาสตร์ประยุกต์
3.287 สัตวศาสตร์

25470221102087 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25501911106533
25401981100689
25481441102477
25561731101747
25561671100863
25541681100906
25481711107203

3.288 สื่อดิจิทัล

25581141100214

3.289 อนามัยสิ่งแวดล้อม

25420171100051
25590051100046
25621531100047
25390731100228

3.290 อัญมณีศาสตร์

25501601106281

3.291 อาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร

25530021100102

3.292 อาหารและโภชนาการ

25501941102868
25601941100254
25551971101517

3.293 อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

25500611100385

3.294 แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

25490041103204

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4.16 การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

25582501100035

4.17 การประมง

25430031100056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.18 การผลิตพืช
4.19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4.20 เกษตรเคมี
4.21 เทคโนโลยีการเกษตร
4.22 เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
4.23 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
4.24 เทคโนโลยีการผลิตพืช

25480131102819 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25501911104507
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
25481921104405
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25490131102991
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
25380071100505
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
25520161101096
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
25491681100732
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
25481981100892
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25571511102205

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง)
25562831103303
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25580031101583
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25606341100020

4.24 เทคโนโลยีการผลิตพืช
4.25 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
4.26 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

25491601108989

4.27 เทคโนโลยีการอาหาร

25610131101816
25501811103437
25500181100679

4.28 เทคโนโลยีชีวภาพ

25430031101406
25380051100132
25480241101225
25510071105279

4.29 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร

25560161104206

4.30 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25600161100074

4.31 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

25420041100539

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

25511921105174

4.32

4.33 เทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25450171101325
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
25300681100109
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25491711107766
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25601651100066 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

4.34 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25572871104759

4.35 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

25520151104583

4.36

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม

4.37 นวัตกรรมการจัดการเกษตร
4.38

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

4.39 ประมง

25620151100064
25562501100156
25530151104268
25501911104474

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25330181100424 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
4.40 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
4.41 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25511971104055
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25610191100300

25511981102548
4.42 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
4.43

วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทาง
น้า

4.44 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
4.45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า
25480221105159
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า
25520161105484
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
25560151100616
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25571371100567

25280041100139

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25531961102111
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25401981100678
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25551941101244

25360051100139

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25450131101027

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25420241100453

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25481441102488
25481451107439
25491611100982
25511531105698
25520561103914
25500161105493
4.46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

25480221104878
25490531106044

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

4.47 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

25610051100138

4.48 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

25510161106225

4.49 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.5

เกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
25501521101681
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25300031100039
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25070041100024
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25470221102076 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25531961102043
25481441102455
25481451107417
25501521101657
25481791107628
25491611100969
25501671101878
25330181100118

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.7

การจัดการโรงพยาบาล

25510731103113

5.8

การจัดการสถานพยาบาล

25561531102037

5.9

การบริบาลทางเภสัชกรรม

25400201100838
25530531103945

5.10 การพยาบาลสัตว์

25621431100046

5.11 ทันตสาธารณสุข

25600051100029
25610091100242

5.12 เทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25390051100054
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25400201100849
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25330031100011

25621311100025 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
25511881101625
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
25612661100039
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25521031101813
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25360731100282

5.13 เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
5.14 บูรณาการสุขภาพและความงาม
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5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.15 พยาบาลศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25511131106493

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25571801101151 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25561011100959 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25460041100207
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25460041100793 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25610221100028 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
25390051100043 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25520201107997 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25520201108021 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25291291100139 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25621311100042 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25501271103999 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25500681100833 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25530681102287 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500831105633
25610831100173
25631411100024
25621521100043
25571791100744
25621601100022
25501661101552
25621691100067
25491071107348
25540731101215
25320741100255

5.16 เภสัชศาสตร์

25501151108799
25501141102296
25481261103467
25460031101815

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25470031102615 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25511121104927 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร6ปี) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
5.17 รังสีเทคนิค

25612661100026

5.18 วิทยาศาสตร์การแพทย์

25560731100137

5.19 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ

25631711100173

5.20 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

25611921100187

5.21 สุขภาพและความงาม

25621531100131

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25490221105285
25460171101078

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
25520201101315
หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25511271101098
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
25510271104629
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25590051102003
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พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
25551831106359

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25570241101394
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25600211100225

25631441100047
25491721109567
25551531105366
25581711100577
25521071101839
25501651103834
25520731103529
25540181100764
25511881101658

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล

25612661100031

5.24 อาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย

25612611100044

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

6.2

25600051100586

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25611662200027

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

5.23

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

การแพทย์แผนจีน

25470731101149 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
6.3

การแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
25611031100042
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25551271105391
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25550221103403

25511681101443
6.3

การแพทย์แผนไทย

25501711100242
25510071108374

6.4

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25480051100469
25480241101719
25601501100197
25501661101563

6.5

ทันตแพทยศาสตร์

25470201101848
25621311100041
25510061103491

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

6.6

แพทยศาสตร์

6.7

เภสัชกรรมแผนตะวันออก

6.8

สัตวแพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25542661103289 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500211107129 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25320681100225 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25470181100182 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
25450681100668
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25500211107445 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25541021102354 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1. ศิลปกรรม
1.1 วิจิตรศิลป์
1.2 ศิลปหัตถกรรม
1.3 ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ
1.4 ช่างทองหลวง
2. อุตสาหกรรมบันเทิง
2.1 การสร้างเครื่องดนตรีไทย
และดนตรี

1/1

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
1.1 วิจิตรศิลป์
1. ศิลปกรรม
1.2 ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครือ่ งถมและเครือ่ งประดับ
1.3 ช่างทองหลวง
2. อุตสาหกรรมบันเทิง 2.1 เทคโนโลยีการสร้างเครือ่ งดนตรีไทย
และดนตรี

1/1

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.338

การแสดงศึกษา

25450081102912

1.339

ดนตรีไทย

25531641101114
25500071109159

1.340

ดุริยางคศาสตร์ไทย

25480221105036
25460201101162

1.341

ทัศนศิลป์และการออกแบบ

25511671103095

1.342

นาฎกรรมไทย

25510071105494

1.343

นาฏศิลป์และการละคร

25491711108025

1.344

นาฏศิลป์และการแสดง

25531641101553

1.345

ประยุกต์ศิลป์

1.346

ประวัตศิ าสตร์

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
25491511106098
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25520221105378 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25470051100301

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500201108221 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25470181100687
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25450091102056

1.347

ปรัชญา

25520051102657 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25381851100828

1.348

ปรัชญาและศาสนา

25510091107994
25511361108153

1.349

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

25630681100038

1.350

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

25400051100099
25550731100845

1.351

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

25550531102979

1.352

วัฒนธรรมศึกษา

25481441101004

1.353

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

25420051100193

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร

2.41

การออกแบบนิเทศศิลป์

25300681100144 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2.42

การออกแบบภายใน

25300681100122 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2.43

จิตรกรรม

2.44

จิตรกรรมไทย

2.45

ดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
25521951103784
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
25501951102173
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25520681103309 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2.46

ทัศนศิลป์

25510221105851 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25470541100755

25531641101125

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25612191100038 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500211107355
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

2.47

ทัศนศิลป์และการออกแบบ

25561571100524

2.48

นฤมิตศิลป์

2.49

นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

25631471100029

2.50

ประติมากรรม

25481951102125

2.51

ประติมากรรมไทย

25501951102184

2.52

ประวัตศิ าสตร์

25561511103137

2.53

ศิลปกรรมพื้นถิ่น

25621691100074

2.54

ศิลปะการแสดง

25480221105047
25510211107244
25481441103941
25621531100028
25481691102712

2.55

ศิลปะดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน

25522191106637

2.56

ศิลปะภาพพิมพ์

25421951100508

2.57

หัตถศิลป์

25501951102162

2.58

ออกแบบนิเทศศิลป์

25481951102136

2.59

ออกแบบประยุกต์ศิลป์

25610101100170

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25520151106023
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
25481951102147
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2.60

ออกแบบภายใน

2.61

ออกแบบศิลปหัตถกรรม

25531951102233

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.295

ช่างทองหลวง

25520151106282

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25562871103678

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

25610041101114

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่(พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบทายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กําหนดลักษณะของเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
ลักษณะที่ 4 เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. เกษตรศาสตร

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.1

เทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกลและยาน
ยนต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
25480201110028
2560)

1.2

พลังงานทดแทน

1.3

วิทยาการขอมูล

25610041100189 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรใหม (พ.ศ.2561)

1.4

วิทยาศาสตรชีวการแพทย

25470681101921

1.5

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25520151106563

1.6

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

25501031111654

3.198 วิทยาการคอมพิวเตอร

25560201104469

1.7

วิศวกรรมเครื่องกล

25360041100083

3.211 วิศวกรรมเครื่องกล

25501911110458

3.211 วิศวกรรมเครื่องกล

25470051100356

3.211 วิศวกรรมเครื่องกล

25561791104657

1.8

วิศวกรรมชีวการแพทย

25580681101214

3.247 วิศวกรรมชีวการแพทย

25620091100118

1.9

วิศวกรรมไฟฟา

25481911108645

3.229 วิศวกรรมไฟฟา

25501941102745

3.229 วิศวกรรมไฟฟา

25551961104947

3.229 วิศวกรรมไฟฟา

25480201100613

1.10

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

25611911100103

1.11

วิศวกรรมโยธา

25410041100088

3.222 วิศวกรรมโยธา

25491911109704

3.222 วิศวกรรมโยธา

25561971100462

1.12

วิศวกรรมอุตสาหการ

25510151107888

1.13

ฟสิกสการแพทย

25440041101026

1.14

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

25630611100033

1.15

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

25570151103251

2.1

เทคโนโลยีการเกษตร

25501961108338

4.18

เทคโนโลยีการเกษตร

25611981100074

4.18

เทคโนโลยีการเกษตร

25491601107674

2.2

เทคโนโลยีการเกษตร

25501531107644

25560151102427

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร หลักสูตรใหม (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุมสาขาวิชา
2. เกษตรศาสตร

3. สาธารณสุขศาสตร
พยาบาลศาสตร
เภสัชศาสตร

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแมโจ
25620131600193
หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562)

2.3

การจัดการเกษตรอินทรีย

2.4

เกษตรอินทรีย

3.1

พยาบาลศาสตร

25521151107789

5.16

พยาบาลศาสตร

25520111107852

5.16

พยาบาลศาสตร

25460231102594

5.16

พยาบาลศาสตร

25350061100466

5.16

พยาบาลศาสตร

25500041111597

5.16

พยาบาลศาสตร

25550111105087

5.16

พยาบาลศาสตร

25370061100724

5.16

พยาบาลศาสตร

25460231102605

5.16

พยาบาลศาสตร

25420061101072

5.16

พยาบาลศาสตร

25450041100195

3.2

เภสัชศาสตร

25500211108288

5.9

เภสัชศาสตร

25390081100327

5.9

เภสัชศาสตร

25510081107497

5.9

เภสัชศาสตร

25620181100024

3.3

วิทยาศาสตรการแพทย

25500051109596

3.4

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25250061100116

3.5

กายภาพบําบัด

25520091100874

3.6

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

25560731102973

3.7

นิติวิทยาศาสตร

25570051102056

3.8

กายวิภาคศาสตร

25480201109938

3.9

วิทยาศาสตรรังสีการแพทย

3.10

ประสาทวิทยาศาสตร

3.11

สรีรวิทยา

25480201109949 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.12

ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร

25620681100026

3.13

พิษวิทยา

25470031103943 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510051108552

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล วิทยาลัยเซนตหลุยส หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรใหม (พ.ศ.
2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
25370041100455
2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรรังสีการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตร
25480041100064
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25300061100369
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
รังสิต หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562)

25500041111439 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
25611531100027
ในพระบรมราชูปถัมภ หลักสูตรใหม (พ.ศ.2561)

25250061100138
3.14

การจัดการระบบสุขภาพ
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สาขาวิชา

กลุมสาขาวิชา
4. แพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

4.1

การแพทยแผนไทย

25481431100182

4.2

การแพทยแผนไทยประยุกต

25320051100677
25551661102773

4.3

ทันตแพทยศาสตร

25601131100024

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25500041112137

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25370041100499

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25610051100039

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25570051102157

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25560051102753

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25620231100133

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25520091100896

6.7

ทันตแพทยศาสตร

25510091100568

4.4

สัตวแพทยศาสตร

25460041100218

หลักสูตรการแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรใหม (พ.ศ.
2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรใหม (พ.ศ.
2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หลักสูตรใหม (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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