
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

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

25621071100062
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562

 1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25591931101372
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

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

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

25610831100303
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชธานี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

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

25590541100771
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

25581031100111
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25631141100215
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25620541100172
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

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

 1.4 การท่องเท่ียวและ
      การโรงแรม

 1.4.7 การจัดการท่องเท่ียวทางทะเล 25561551101512
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

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

 1.4.10 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว 25491771101316
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 1.4.11
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ระหว่างประเทศ

25571791105299
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.5 การบัญชี  1.5.2 การบัญชี 25562831103281
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25562871103645
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25570151100652
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

25572841104486
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25626091100295
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 1.5.3 บัญชี 25290681100075 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25550541105625 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562
25300541100069 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559
25311311100077 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25431541100526 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559
25471881100602 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25481441102398 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563
25490531105886 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25501521101646 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25501811101031 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25511301103252 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

25521921108077
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25581041101135
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25582881100421 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 1.5.4 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 25490051100652
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.5.5 การบัญชีบริหาร 25490021103527
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
 เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 3)
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

  1.6 ภาษาไทย  1.6.2 ภาษาไทย 25180041100059
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25481441101037
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25500211107377
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501521101848
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.6.3 ภาษาไทยประยุกต์ 25520101105239
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.6.4 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 25551561103648
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25591231100046
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 1.6.7
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ

25490531105943
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

  1.7 บริหารธุรกิจ  1.7.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25480181100633
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501811101007
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25521301103758
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.7.5 ธุรกิจระหว่างประเทศ 25320541100152
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25370681100164
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

25532021102916
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 1.7.6 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 25481911106305
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481911104066
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 1.7.11 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 25480541106549
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.2 ภาษาจีน 25420681100395 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563
25480221105069 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481441102736
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25501521101804
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25551451103782
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25571391100953
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 1.8.3 ภาษาจีนธุรกิจ 25511301101136
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.8.4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 25490531105908
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.8.7 ภาษาญ่ีปุ่น 25470221102065 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25490211107264
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501521101837
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.8.8 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 25491771101327
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25562501100213
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.13 ภาษามลายู 25520221105389
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.14 ภาษาเยอรมัน 25400051100088
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.15 ภาษารัสเซีย 25180051100016
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.18 ภาษาอังกฤษ 25431541100166
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481441106909
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25500131103306
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25520051102681
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25580251100485
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    มนุษยศาสตร์

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.19 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 25471441101036
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25501521101826
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.8.20 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 25401981100691
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25491911107026
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25551201102366
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.23 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 25401941100764
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 1.8.28 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 25571431101936
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 1.8.29 ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 25590541100099
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 1.8.30 การส่ือสารภาษาอังกฤษ 25490531105954
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.8.31 การส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 25500051100574
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 1.8.32 ภาษาศาสตร์ 25520051102646
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 1.8.33 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 25521751104164
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25531141104988
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25582501100068
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

 1.8.34
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่าง
ประเทศ

25481441101149
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

 1.8.35 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 25551641100339
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 1.8.36 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 25460091103989
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 1.8.37 ภาษาอังกฤษธุรกิจสากล 25471221102156
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

 1.8.39 ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 25490101104145
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 1.10 บูรณาการสุขภาพ ความ
งาม และสปา

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

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.1 การออกแบบ-
       การออกแบบภายใน

 2.1.1 สถาปัตยกรรมภายใน 25500211107434
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25571791103883
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

25541951101345
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 2.2 การออกแบบ-
   การออกแบบอุตสาหกรรม

 2.2.1 การออกแบบ 25561641100173
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 2.2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25491661101933
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 2.2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25501541100748
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501951102241
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25431521101299
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 2.5 การออกแบบ-
      การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2.5.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 25521601104696
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25531951101851
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25381591100278
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 2.5.7 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 25561801100373
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 2.7 การออกแบบ-
      การออกแบบแฟช่ัน

 2.7.2 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 25521661103501
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 2.7.8 การออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน 25481031104935
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟช่ัน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

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

 2. ศิลปกรรมศาสตร์
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

 2.9 สถาปัตยกรรม  2.9.2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 25531441101977
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25562871103689
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สถาบัน
การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25561551101534
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 2.9.3 ภูมิสถาปัตยกรรม 25470051100479
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 2.9.4 สถาปัตยกรรม 25590021100667
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 2.9.6 สถาปัตยกรรมผังเมือง 25480211106554
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 2.9.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 25500211107423
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25550271101924
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 2.10 การภาพยนตร์และส่ือ
ดิจิทัล

 2.10.1 การภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 25541801101451
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

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

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

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

25580541100015
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

25581141100214
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

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

 3.1.28 อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต 25500611100385
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

 3.2 เคมีประยุกต์  3.2.1 เคมีประยุกต์ 25480681101279 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

 3.3 จุลชีววิทยา  3.3.1 จุลชีววิทยา 25501521101703
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25510211107198
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25520271104801 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25550221103392 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
      ยาง

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

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

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

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

 3.6 วัสดุศาสตร์  3.6.1 วัสดุศาสตร์ 25380041100129
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25591501101554
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25600091100491
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25500131103284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
 3.7 อัญมณีและ
      เคร่ืองประดับ

 3.7.2 อัญมณีศาสตร์ 25501601106281
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.7.3 เคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 25481951102158
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.9 สถิติ  3.9.2 สถิติประยุกต์ 25481441102567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25511761106054
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25480221105104
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.10 คณิตศาสตร์  3.10.1 คณิตศาสตร์ 25160071100038
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25480221105115
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481561109164
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501521101692
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511491108146
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.11 ฟิสิกส์ประยุกต์  3.11.1 ฟิสิกส์ประยุกต์ 25501591103376
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.12 นักบินและเทคโนโลยี
         ด้านการบิน

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

 3.13 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  3.13.1 เคมี 25480221105172 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481511104128
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25481921104192
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511761106076
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.13.2 ชีววิทยา 25480221105161
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25491601106853
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25491671102283
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501521101725
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511761106065
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25541581100567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.13.6 ฟิสิกส์ 25390181100161
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25541581100578
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25550171103688
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.13.11 สัตวศาสตร์ 25481441102477
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25481711107203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25541681100906
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25561671100863
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25470221102087
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.13.12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25531291104399
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

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

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

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

25611751100204
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

25600161101116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

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

 3.14.9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25301671100166
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25370201100227
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ  3.14.9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25471441101431
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25501541100502
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511071107363
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25521311106617
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501991105823
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25401591100787
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

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

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

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

 3.14.13
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร

25500101106104
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.14.14
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูป
เคมีชีวภาพ

25610051100036
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 3.15 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมอากาศยาน

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

 3.16 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมเกษตร

 3.16.3 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 25521521102098
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.17 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมยานยนต์

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

25480541100734
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.18 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมชีวภาพ

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

 3.19 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมเคมี

 3.19.1 วิศวกรรมเคมี 25400051100123
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลัก 
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450051100319
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450051102356
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25470051100345
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25450181100573
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.21 วิศวกรรมศาสตร์-
       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

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

25450051100387
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25480141103913
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25501941102789
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521431102008
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25630251100037
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563

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

25550271101889
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25570051100223
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25490531106055
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

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

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมไฟฟ้า

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

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

25471811101959
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.23 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 25500211107322
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511071107374
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

25552611101812
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25561131101469
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

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

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

25591971100354
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.23.6 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ 25570151100696
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 3.24 วิศวกรรมศาสตร์-
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

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

25481981100936
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.24.5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน 25542211102064
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3.25 วิศวกรรมศาสตร์-
       วิศวกรรมอาหาร

 3.25.5 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 25571791100755
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

 3.26 วิศวกรรมศาสตร์-
    วิศวกรรมอุตสาหการ

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

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

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

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

25521811102506
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

25631791100072
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 3.27 วิศวกรรมศาสตร์-
    วิศวกรรมการส่ือสาร
    และสารสนเทศ

 3.27.1 วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 25501451108771
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.28 วิศวกรรมศาสตร์-
    วิศวกรรม โลจิสติกส์

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

25511521106452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25531431101673
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

 3.29 วิศวกรรมศาสตร์-
         วิศวกรรมการผลิต

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

 3.30 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

 3.30.7 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 25500081106787
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

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

25400051100156
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

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

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

25501071107452
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

25540141103831
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

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

25631521100028
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.31 วิศวกรรมศาสตร์-
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

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

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

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

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

 3.34.14 วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 25561941102415
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

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

 3.34.17 วิศวกรรมอัตโนมัติ 25520161101118
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.34.18 วิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ 25511941101824
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.34.19
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

25621791100066
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

 3.35 วิศวกรรมศาสตร์-
  วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

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

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

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

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

25501071107474
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501811100985
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25521601107249
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25561131101471
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25360541100213
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

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

25562751103607
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

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

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

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

25572741104812
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

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

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

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

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

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

 3.36.11 เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 25491681100743
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

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

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

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

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

  3.36.20 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 25551971101462
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

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

25531431100931
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

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

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

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

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

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

 3.37 เทคโนโลยี-
       ด้านวิศวกรรม

 3.37.2 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25541771105248
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25581411101755
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

 3.37.6
เทคโนโลยีวิศวกรรม
เคร่ืองกลและยานยนต์

25570151100663
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

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

 3.37.8
เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุ
และกระบวนการผลิต

25570151100516
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

  3.37.9 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25511951103423
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 3.37.10 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 25610151100021
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 3.37.11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 25541701103654
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

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

 3.38 วิทยาศาสตร์
        ส่ิงแวดล้อม

 3.38.1 อนามัยส่ิงแวดล้อม 25590051100046
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25420171100051
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 3.38.3 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25470051100378
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25391561100546
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

25431621100154
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25480221105082
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481431101069
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481451107463
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481571102764
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481691101531
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481701106728
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25491411102598
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25491661102091
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25491711107834
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25491751102855
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25500081106732
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501551106432
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 3. วิศวกรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 3.38 วิทยาศาสตร์
        ส่ิงแวดล้อม

 3.38.3 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 25501591103297
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25510071105257
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25531671101804
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25511761106043
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3.38.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 25491601109362
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25431521101277
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25470151102271
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25471531101351
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25491611100993
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511941103837
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25521971104348
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25611651100042
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 3.39 อุตสาหกรรมบริการ  3.39.1 อาหารและโภชนาการ 25551971101517
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25601941100254
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3
วิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัย

25620151100293
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

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

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

 3.45 เทคโนโลยี
         อุตสาหกรรม

 3.45.1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25612671100020
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรใหม่
 พ.ศ. 2561

25501231106594
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25481391105014
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481511104139
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25500111106083
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

25501541100186
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25511591103985
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25512021102227
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25541521105318
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25551731103221
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.3 เทคโนโลยีการผลิตพืช 25562831103303
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25571511102205
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562

25592901102077
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 4.1.9 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25481691103779
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25592901102066
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

25592901102088
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หน้า 10 / 13



กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์  4.1 เทคโนโลยีการเกษตร  4.1.9 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 25592901102099
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559

 4.1.10 เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25511971104055
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.2 วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.2 เทคโนโลยีทางการอาหาร 25300681100109
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25450171101325
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25601651100066
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

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

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

 4.2.5 เทคโนโลยี การอาหาร 25500181100679
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25500741105161
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501561109346
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25610131101816
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25501811103437
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.2.6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

25511531105698
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25360051100139
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25431521101266
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25481451107439
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481601106165
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25481691101463
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25481701106807
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25481921104394
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25491411102609
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25491511103984
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25491611100982
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25491661102135
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25491771101463
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25501391105398
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501571102891
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25501971109667
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511541102292
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25511641102416
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25511731107006
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25521431103101
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521741103329
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25521751104254
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25540201101767
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559
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กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตรสาขาวิชา

 4. เกษตรศาสตร์
 4.2 วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีอาหาร

 4.2.6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

25481441102488
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

 4.2.7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 25490531106044
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25480221104878
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.2.8 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร 25610051100138
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 4.3 อุตสาหกรรมเกษตร  4.3.1 เทคโนโลยีชีวภาพ 25430031101406
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.3.3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25620151100064
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562

 4.3.9
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร

25511921105174
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 4.3.10 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 25571371100567
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 4.5 วิทยาศาสตร์
      ด้านการเกษตร

 4.5.1 เกษตรศาสตร์ 25330181100118
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25481441102455
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

25481451107417
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25491611100969
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25501671101878
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25470221102076
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.5.3
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลาย
เชน

25562501100156
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

 4.5.4 การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 25582501100035
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563

 4.5.5 วิทยาศาสตร์การเกษตร 25540201100248
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 4.6 การประมง  4.6.2 ประมง 25501911104474
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25330181100424
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 4.6.5 เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 25592761102285
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า (ต่อเน่ือง) วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประมงปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

 4.6.9
วิทยาศาสตร์การประมง
และทรัพยากรทางน้ า

25480221105159
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ า 
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

 4.6.10 สัตวศาสตร์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 25501521101681
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

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

 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.1 การพยาบาล  5.1.1 พยาบาลศาสตร์ 25291291100139 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25390051100043 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25481261103467 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25491071107348 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
25501141102296 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25501271103999 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25511131106493
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25540731101215 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561
25571791100744 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562
25571801101151 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562
25621601100022 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562
25490211107196 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25610831100173
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

25600051100856
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25602271100921 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2560
25611761100172 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561
25621521100043 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562
25621311100042 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562
25621691100067 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562
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 5. สาธารณสุข
   พยาบาลศาสตร์ 
   เภสัชศาสตร์

 5.2 เภสัชศาสตร์  5.2.1 การบริบาลทางเภสัชกรรม 25400201100838
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 5.2.2 เภสัชศาสตร์ 25460031101815 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559
25511121104927 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

 5.2.5 เภสัชกรรมอุตสาหการ 25460011101688
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 5.3 อาชีวอนามัยและ
       ความปลอดภัย

 5.3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 25521071101839
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25540181100764
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560

25581711100577
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563

25460171101078
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25541141101378
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

25511881101658
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25590051102003
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

25600211100225
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่
 พ.ศ. 2560

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

 5.4 สหเวชศาสตร์  5.4.1 กายภาพบ าบัด 25460591100568
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 5.4.3 เทคนิคการแพทย์ 25621311100025
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 5.5 บริการด้านสุขภาพ  5.5.2 ทันตสาธารณสุข 25610091100242
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเน่ือง) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561

 5.5.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 25590241102241
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

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

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

 5.7 กิจกรรมบ าบัด  5.7.1 กิจกรรมบ าบัด 25420041100102
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 5.9 การพยาบาลสัตว์  5.9.1 การพยาบาลสัตว์ 25621431100046
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

25610611100141
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 6. แพทยศาสตร์ 
    สัตวแพทยศาสตร์ 
    ทันตแพทยศาสตร์

 6.1 แพทยศาสตร์  6.1.1 แพทยศาสตร์ 25320681100225 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25340051100025 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558
25551811100891 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559

 6.2 การแพทย์แผนไทย  6.2.1 การแพทย์แผนไทย 25510071108374 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25521671103568
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

25550221103403
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25551271105391
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25611031100042 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2561
 6.3 การแพทย์พ้ืนบ้าน  6.3.1 การแพทย์แผนจีน 25470731101149 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562
 6.4 สัตวแพทยศาสตร์  6.4.2 สัตวแพทยศาสตร์ 25500211107445 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2561

25541021102354 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560
 6.5 ทันตแพทยศาสตร์  6.5.1 ทันตแพทยศาสตร์ 25510061103491 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2562

25621311100041 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนช่ัน หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2562
 6.6 เทคนิคการสัตวแพทย์และ
การพยาบาลสัตว์

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

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.18 ภาษาอังกฤษ 25511551106602
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3
วิศวกรรมเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย

25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แก้ไขเป็น
กลุ่มสาขาวิชา รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร

 1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

  1.8 ภาษาต่างประเทศ  1.8.40
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมบริการ

25511551106602
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

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

 3.40 สารสนเทศ  3.40.3
วิศวกรรมเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย

25540611101302
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 2. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
   เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับช้ันการศึกษา

 และหลักสูตรท่ีจะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับท่ี 3)
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