บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพือ่ การศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพือ่ การศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพือ่ การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 5)
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.1 โลจิสติกส์

รหัสหลักสูตร

1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

25550241104169 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.1.2 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25531531102574

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
25562031100806
วิทยาลัยชุมชน

1.1.5 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

1.1.6 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
1.2 อุตสาหกรรมบริการ

1.2.5 การจัดการไมซ์และอีเว้นท์
1.2.6 นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

1.3 ธุรกิจการบิน

1.3.1 การจัดการเทคโนโลยีการบิน
1.3.2 การจัดการธุรกิจการบิน
1.3.5 ธุรกิจการบิน

1.3.7 การจัดการธุรกิจสายการบิน

25540191102058

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

25540191104534

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

25480191108611 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์
25570541100284
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25581131100303
ธนบุรี
25530021102521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25510241105526 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
25521661102329
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25541651101893 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25561221101381 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
25530511101715
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25570561100624

1.4 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

1.5 การบัญชี

ชื่อหลักสูตร

1.3.8 การบริหารการบิน

25530261102437

1.4.1 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

25480091108057

1.4.2 การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ

25490211107242

1.4.12 การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

25570561101412

1.4.13 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

25480091109069

1.5.1 การเงินและการบัญชี

25571031102911

1.5.2 การบัญชี

25582691103287
25582841102957
25361321100164
25431681100735
25522611104766
25511981102572
25492031103756

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชน

25561241102079 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
25460011101205
25491681100811
25491201103574
25551161100461
25562801103388
25562811103457
25572701105098
25572771105175
25572801104324
25572851104678
25582821102123
25582821102167
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.5 การบัญชี

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.5.2 การบัญชี

25582821102178
25582871102321

1.5.3 บัญชี

25331291100224
25460101100979
25490191106441
25490561110007
25490511109078
25601971100433
25431051100713
25450241100704
25472021100827
25501071107463
25511761107437
25530251102469
25531551103408
25541921104244
25552611103217
25561401104125
25420011100233
25130561100017
25390591100199
25440061100286
25490561102763
25511321109655
25521741104949
25320021100288
25401331101014
25472011101568
25481231106445
25481991103828
25481991103828

1.6 ภาษาไทย

1.6.5 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

25491721109624
25501461108849
25501481107683
25510261104191
25512601104988
25520031102633
25521491106246
25522241104124
25551501102764
25280561100216
25380191100521
25501481105343
25320031100032
25431761101149
25470201102096
25491741102022
25500061102522
25260021100102
25491461108354
25491501104848
25491721109365
25520271103901
25531231100826
25581631100106
25381491100558

1.6.6 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

25491771103599

1.6.2 ภาษาไทย

1.6.4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.6.7

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศ

1.6.11 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25470191102218 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
25511391101171
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
25541721104286
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25520041104366
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25520021100461

1.6.9 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.6 ภาษาไทย

1.7 บริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.6.12 ภาษาไทยและการสื่อสาร

25480181100644 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.6.13 ภาษาและวรรณคดีไทย

25510101105249 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.7.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

25420231100406 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25481921104484
25460011101227
25490531105842
25560201101308
25552281101264
25581131100808
25582251103042
25440021100427
25471241100044
25520191105847

1.7.5 ธุรกิจระหว่างประเทศ

25521141106743
25510071100375
25540071105677

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

25450061100783 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25511811105835
มหาวิทยาลัยสยาม
25460031101916 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25581571101112 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
25510211107143

1.7.6 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

25470561101365 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
25460531102305
มหาวิทยาลัยพายัพ

25571631100026
1.7.11 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

25460531102294 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
1.7.12

1.8 ภาษาต่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์

25530191104577 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.7.13 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์

25570151101484

1.7.14 ธุรกิจระดับโลก

25510031108662 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.7.15 กิจการระหว่างประเทศ

25510031108673 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.8.1 ภาษาเกาหลี

25490191106463
25500201100716
25550211103323
25560561100342
25520101105149
25490231105038
25520241103211
25480181108665
25490191106474
25460041100196
25460201101149
25510561103654
25511741103069
25471581101998
25480031107533
25501481105758
25510101104799
25510101110763
25510271104282
25531731101204
25581511101363

1.8.2 ภาษาจีน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาขาวิชา
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.8 ภาษาต่างประเทศ

1.8.3 ภาษาจีนธุรกิจ

1.8.4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
1.8.5 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1.8.7 ภาษาญี่ปุ่น

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25470241101088 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25481051101991
25561501101786
25560241100673
25491461108365
25531231100815
25490181109713
25490531105932
25481701107641

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

25490161105604 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.8.8 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
1.8.10 ภาษาตะวันออก

25481441101026
25480201105203
25481451107518
25481951102237
25390191100285
25510561103698
25270021100079
25501481105747
25510271104271
25520101105173
25581121100054
25550021100914

1.8.11 ภาษาฝรั่งเศส

25300031100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.8.12
1.8.13
1.8.14
1.8.17
1.8.18

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ภาษามลายู
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ

25460201100407
25260021100091
25510271104269
25520101105184
25491771101259
25520101105151
25340041100092
25500031108762
25451861101672
25490231105027
25490161105615
25491561111887
25551821101004
25420031100843
25511761105918
25520031109574
25360041100353
25380191100532
25470061101213
25470201103301
25471561104235
25490531105919

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ

25491741102123 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.8.19 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25510211107288
25511451101245
25260021100124
25461261100631
25491501104984
25491721109499
25500731101929
25501481105354
25501851100304
25510271104293
25511131106469
25511161102479
25531141101873
25501001104394
25501461108838
25511761105907
25551461103895
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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มนุษยศาสตร์

1.8 ภาษาต่างประเทศ

รหัสหลักสูตร

1.8.19 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25570561100591
25580731100354
25500211107399
25481331104084
25501481105365
25501501105233
25521491105684

1.8.20 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25481991105707
25541801101541
25390591100212
25511831105589
25551011102804

1.8.21 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยชินวัตร

25230561100042 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25510201100875

1.8.23 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

25481991110692

1.8.24
1.8.25
1.8.26
1.8.29
1.8.32

25491721109376
25521811103081
25500251103557
25550541100664
25450201100597

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ภาษาอาหรับ
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ภาษาศาสตร์

1.8.33 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

25500101104721

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

25560191104593 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
25491721109387
1.8.41

การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่พูดภาษา
อื่น

25551191106145
25582251103097

1.8.42 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

25500511102149

1.8.43 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า

25510741102563

1.8.44 ภาษาจีนและการสื่อสาร

25480181100655

1.8.45 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

25570541100273 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1.8.46 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

25460191101374 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา

1.8.47 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

25580031101594 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.8.51 ภาษาอังกฤษและการแปล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
25550541103274
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
25500211107401
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25510561103711 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1.8.52 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

25520511101578 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1.8.53 ภาษาเพื่ออาชีพ

25570091102499

1.8.54 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
1.8.55 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
1.8.56 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร

25400181100623
25490181100544
25530181102721

1.11.1 วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

25501491105862

1.11.2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

25530021101834

2.1.1 สถาปัตยกรรมภายใน

25520161105528

1.8.48 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
1.8.49

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ

1.8.50 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

1.11 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.1 การออกแบบการออกแบบภายใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น
(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทองสุข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25571531100352

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25580271101681 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
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2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

2.1 การออกแบบการออกแบบภายใน

2.1.1 สถาปัตยกรรมภายใน

25420141100698

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) มหาวิทยาลัย
25501911106566
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
25501991109041
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.2 การออกแบบการออกแบบอุตสาหกรรม

2.2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์

25481911106362 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25511931108336
25511741103047

2.2.4 การออกแบบอุตสาหกรรม

25490011105809
25480031108095
25500231105309

2.2.5 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25481921104203
25441731100596

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

25511761106144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2.2.6 ออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25481501104904
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25550511100683 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2.3.1 การออกแบบเครื่องประดับ

25480191106157 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.4.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

25480271110645 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2.5.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์

25500081106631 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

25481481106814

2.3 การออกแบบการออกแบบเครื่องประดับ
2.4 การออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.5 การออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.5.7 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.7 การออกแบบการออกแบบแฟชั่น

2.5.8

การจัดการการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

2.5.9

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
25510071100397
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
25581911103292

25551131102335

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

2.7.1 การออกแบบแฟชั่น

25481921104372 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2.7.5 ออกแบบแฟชั่น

25511911101674 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.7.6 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

25531911105017

2.7.7 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
25481911106237
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
25511971101952
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
25481921104438 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2.8 การออกแบบ-อื่น ๆ

2.8.6 การออกแบบสื่อสร้างสรรค์

25571241102835
25571241102846

2.9 สถาปัตยกรรม

2.9.2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

25510161106269
25540211103028
25360541100527
25481931110651
25360541100268
25490231105163
25370021100251

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25400741100669 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25420141100687
25491501104782
25500081105628
25501481107727
25501911106555
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หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.9 สถาปัตยกรรม

รหัสหลักสูตร

2.9.2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

25501991109039

2.9.3 ภูมิสถาปัตยกรรม

25520131101069
25540101101845
25572291100975
25520131106223
25541981100944
25370021100262
25320031100379
25390201100264

2.9.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์

25511071107385
25550511100694
25551971101528

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2.9.8 การออกแบบสถาปัตยกรรม

25490011105449

2.9.9 การจัดการงานช่างและผังเมือง

25510031100202 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1.11 ดิจิทัลมีเดีย

25540101102014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.1.16 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

25571911105113 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1.17 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

25501991109028 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25511911106714 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25532281101431 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
25541721104308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (ต่อเนื่อง)
25521101103857
วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
25521731109281
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3.1.19 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน

25500231105298 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25541131102209
3.1.21 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

25480161105377

3.1.25 สื่อดิจิทัล
3.1.30 การพัฒนาซอฟต์แวร์

25571911101052
25510511108902
25521471107267

3.1.31 การออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ

25552251103116

3.1.32
3.1.33
3.1.34
3.1.35
3.1.36

25480201100681
25500541103469
25560561100792
25581811102582
25480191106113

การออกแบบสื่อนวัตกรรม
โมบายเว็บแอพพลิเคชัน
เว็บและโมบายเทคโนโลยี
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

3.1.37 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

25481741102346

3.1.38 มีเดียอาตส์

25510141102184

3.1.39 การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

25570051102427

นวัตกรรมการออกแบบและ
การสร้างสรรค์สื่อ
3.1.41 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
3.1.40

3.2 เคมีประยุกต์

25480101106056
25551471101725

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโมบายเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.1.42 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

25570271100306 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา

3.2.1 เคมีประยุกต์

25521371101945 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25280011100035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 เคมีอุตสาหกรรม

25500221100123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
25481741101288 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3.2.5 เคมีวศิ วกรรม
3.2.6 เคมีสิ่งแวดล้อม
3.3 จุลชีววิทยา

3.3.1 จุลชีววิทยา

25450021101104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25480101107013 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
25520161105506
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25420011100356 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวศิ วกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
25510161106181
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25360031100069 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.3 จุลชีววิทยา

3.3.1 จุลชีววิทยา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25250141100025 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25420011100299
25471711102498
25490191106529
25511741102878
25230021100064
25360181100189
25551981103162

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.3.2 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

25520161105517

3.4.1 ชีวเคมี

3.4.3 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

25490191106531
25420011100288
25350031100024
25550271101902
25570201100174

3.5.4 เทคโนโลยียาง

25500101106126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.5.7 วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง

25590101101233

3.5.8 เทคโนโลยีปิโตรเลียม

25581971101983 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

3.6.3 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

25570061102338

3.6.4 อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสั ดุ

25510271104449 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวสั ดุ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.6.5 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

25520031106806 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.7 อัญมณีและ
เครื่องประดับ

3.7.4 อัญมณีและเครื่องประดับ

25480191106146 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

3.8 วาริชศาสตร์
3.9 สถิติ

3.8.1 วาริชศาสตร์
3.9.1 สถิติ

3.4 ชีวเคมี

3.5 ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/
ยาง

3.6 วัสดุศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

25500091109354 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.9.2 สถิตปิ ระยุกต์

25490191107622
25490191106564
25520141104672
25110011100025
25430021100279
25510271103562
25521031101802
25401331101047
25430151100926
25381481100401
25491721111075
25510161106203

3.10 คณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรสถิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.9.5 สถิตสิ ารสนเทศ

25571981100216 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3.9.6 สถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย

25460151100896

3.10.1 คณิตศาสตร์

25481551109343
25521501106607
25420011100312
25440141100206
25490191106507
25511541101346
25511741102902
25530061101884
25550171103677
25290021100217
25320031100043
25491721109501
25550181100045

3.10.3 คณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25520061103896 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25450031101691 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
25480161105344
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25500101107623 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25540021101971 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.10.6 คณิตศาสตร์ประกันภัย

25520061104302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.10 คณิตศาสตร์

3.10.7 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

25530151100422

3.11 ฟิสิกส์ประยุกต์

3.11.1 ฟิสิกส์ประยุกต์

25560251101001
25490191110118
25500211107243
25511741102935

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25520141104661 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.11.3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
3.12 นักบินและเทคโนโลยี
ด้านการบิน

3.12.3 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3.12.4 เครื่องวัดประกอบการบิน
3.12.5 นักบินพาณิชย์

25551561103637 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
25510161106192
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
25430151100937
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
25432211101138
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน สถาบันการบินพลเรือน
25552211102177
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25490681101146 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
25530681104414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3.12.6 นักบินพาณิชย์ตรี
3.12.7 นายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
3.12.8 วิทยาศาสตร์การบิน

25501931101888 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3.12.9 อิเล็กทรอนิกส์การบิน

25552211102109

3.12.10 การจัดการการบิน

3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรอนุปริญญาการบารุงรักษาอากาศยาน สาขานายช่างบารุงรักษาอากาศยาน
25482211103979
สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25561431102205

3.13.1 เคมี

3.13.2 ชีววิทยา

หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
25432211101127
สถาบันการบินพลเรือน เสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25432211101656

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) สถาบันการบินพลเรือน สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

25501541100489
25370031100059
25400141100494
25401591100776
25470011100609
25500061102307
25500061102421
25500211107153
25511741102867
25550171103655
25290021100241
25380181100147
25381481100377
25481991105696
25491501104905
25491721109512
25531581101073
25541491102806
25580261101037
25511541102281
25340201100123
25500061102318
25420011100389
25500211107164
25471711102509

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

25550171103666 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25541741101162
25230021100086
25381481100388
25450031101702
25491501104769
25491721109578
25501491105974
25550181100091
3.13.3 ชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
25431601101017
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
25551371100284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

3.13.4 ธรณีวทิ ยา

25420011100323 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวทิ ยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.13.5 พืชศาสตร์

25481441102466 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
25481931101897
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
25541931105685
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
25561731101736 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
25410191100759 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
25491501104602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25480221105126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25501541100478 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
25501701108982 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24770011100016 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25500061102331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25500211107232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25520061103828 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25160031100078 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25290021100239 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25381481100366 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25491721109534 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
25510271103595 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25541491102795 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25580261101026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
25420011100301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25460021100993 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
25510161110231
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25501911106533 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25561731101747 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
25481991105729 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25511761106087 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25480131103056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
25481991105729
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
25501501105277 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
25520161101107
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
25550271101867 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3.13.6 ฟิสิกส์

3.13.10 สัตววิทยา
3.13.11 สัตวศาสตร์

3.13.12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3.13.13 พันธุศาสตร์
3.13.14 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

25520061103841 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25470021101782
25420011100953
25270021100092
25430681100644

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

25570061100922 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
3.13.15 สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
3.13.16 เคมี-ชีววิทยา

25580021102987 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี -ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25510101106329
วิทยาเขตหาดใหญ่
25500101112369 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี -ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3.13.17 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3.13.18 ธรณีศาสตร์
3.13.19 พฤกษศาสตร์
3.13.20 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

3.14.4 โภชนาการและการกาหนดอาหาร

25450061100816
25470061101224
25500061102375
25510021108773

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
25570021101491
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
25490011105765
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25550101103073 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.14.7 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25501651100616 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25551501102843 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3.14.9 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25480191107226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
25470051100367

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25491221106311 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
25491731104449
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

3.14.9 วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25510271104473 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
25492031103767 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน
25591931101361 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25300511100178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25420011100345 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25450061100895 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
25491681100719
25500211107276
25510141104772
25510561103676
25511651104173
25511761106021
25511811102483
25520051102624
25300021100231

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25350731100112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25400181100612
25460031100072
25471401102415
25491471106779
25491511104063
25491581105152
25491721109545
25501421106999

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

25501491105906 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.14.15

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว

3.14.16 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ

25511451101234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3.14.17 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
อุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยี
3.14.18
ชีวการแพทย์
3.14.19 ชีวเวชศาสตร์
3.14.20 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
3.14.21 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

25450031100104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์
25540591105552
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25520191101246 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
25450021100417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25560021101714 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
25560161101359
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
25570161102374
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
25570161102385
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.14.22 วิศวกรรมปิโตรเคมี
3.14.23 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
3.14.24 วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
3.15 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอากาศยาน

3.16 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเกษตร

25501501105266 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
25540161102628
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25551481103695 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
25531551103252
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.15.3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ

25430021100303 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.15.4 วิศวกรรมอากาศยาน

25490011107486

3.16.1 วิศวกรรมเกษตร

25460041100815 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25501911104351
25200021100048
25450031100058
25510161100702

3.16.5 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

25481961103241
25331911100425
25481991103885
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.17 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์

3.18 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชีวภาพ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

3.17.1 วิศวกรรมยานยนต์

25481811100858 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม

วิศวกรรมการออกแบบและ
3.17.2
การผลิตยานยนต์

25512601105012 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
25480011105268
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.18.2 วิศวกรรมชีวการแพทย์

25490061102633 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25560591101212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
25550161102934
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.19 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี

3.19.1 วิศวกรรมเคมี

25360191100146 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
25450031100069 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25481921104293 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25520201101359 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
25530061101906 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
25310021100199 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
25520161105473
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.20 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม
3.21 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.19.2 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

25490231104318 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.20.1 วิศวกรรมโทรคมนาคม

25520161105427

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัย
25531991102981
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.21.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25480241101675 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25400201100862 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25460511100661 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25500061102498 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25551561102153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25560051100031
25441231100433
25450031101713
25470021100421
25481821102839
25490231105062
25510271104484
25520161105438
25541401100455
25580261101803
3.21.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

25450141100534

3.21.4 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25480241101721
25470511101279
25530191103104

3.21.8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

25541281103613
25541401102492

3.21.9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

25470561101343

3.21.10 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

25460021100341

3.21.11

3.22 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

25550021101768

3.21.12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

25550021101961

3.22.2 วิศวกรรมระบบควบคุม

25520161105451

3.22.3 วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์

25511531105777

3.22.4 วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

25570191104122
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.23 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร

3.23.1 วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

25581971103153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
25430021100257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25481921104269

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25552251103127 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
25370511100187 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25400201100851 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
25441811100527
มหาวิทยาลัยสยาม
25520191105858 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
25530061101917 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
25580151100225
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25510141104737

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

25330181100107 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25450231101783 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25481821102852 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย
25481991103863 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25490101103818
25500031108749
25501871109699
25510271103538
25520161105416
25521231106091

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่

3.23.2 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

25470561101387 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.23.3 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

25530141102669

3.23.7 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

25480541108294 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25521741102431

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

25430021101034 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
25521721102416
นครสวรรค์
25480021100477

3.24 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.23.8 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25550021106448 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.23.9 วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

25550021101948

3.23.10 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25551751101309 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3.24.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25572611104119 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

25360511100344 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25530171102731 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25510161100691
25531991101372
3.24.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25520541101627
25321801100297
25481991105808
25481991103874

3.24.6 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

25541531102417

3.24.7 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

25511761106166
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.25 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร
3.26 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ

3.25.4 วิศวกรรมอาหาร
3.26.2 วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
25501921104734
มงคลกรุงเทพ

25540161102674

25340181100668 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25370171100033
25370201100249
25520191105871
25530061101939
25420021100177
25420031100066
25431231101062
25501871109723
25501991105801
25510271103505
25520161105563
25530261100672

3.27 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการสื่อสาร
และสารสนเทศ

3.28 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรม โลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม

3.26.3 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

25550021101959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.26.4 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

25531991103036

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.27.1 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

25490011105451

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25581971101994

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ัย

3.27.3 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

25480241101708

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.27.4 วิศวกรรมสารสนเทศ

25520161105552

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

25570161103184

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

3.28.2 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25571631100983 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25460561100475 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
25530151100433
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.29 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต

3.29.1 วิศวกรรมการผลิต

25501871109745 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25470021100465
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25530101102801

3.30 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ

3.30.2 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
3.30.3 วิศวกรรมโลหการ

25370171100022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.30.5 วิศวกรรมวัสดุ

25531911104319 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25460151101436
25480201100692
25470021100432
25501991109063
25560241101077

3.31 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.31.1 วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

25481921104282 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
25380201100342
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
25441811100538
มหาวิทยาลัยสยาม
25450191100517 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
25360171100021
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.31 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.31.1 วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25460041100242 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25500211107311 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25511811102527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
25511991101987
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25430141100352
25360181100257
25430021100292
25450031101724
25470021101815
25481821102863
25501871109688
25501921104745
25510161100713
25561131100918
25571421101024

3.31.4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25551991105031

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25481111102212 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
25620161101879 หลักสูตรอนุปริญญา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25550211103301 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25551911103153

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25490101106294 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25501871109701 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
25520161105449
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.31.6 แมคคาทรอนิกส์

25490171103658 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.31.7 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

25550021106562

3.32 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเหมืองแร่

3.32.1 วิศวกรรมเหมืองแร่

25490101103842 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

3.34.1 วิศวกรรมการวัดคุม

25520161105462

3.34.4 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

25502131108912

3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน

25560161101506
25521721102405
25581691100542

3.34.11 วิศวกรรมสารวจ

25571131101819

3.34.12 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

25570191103874
25500211107344
25520181102808
25480201100624
25450031101735
25470021100419

3.34.13 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

25550151105587
25560141101921

3.34.14 วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

25561741102896
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตศรีราชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
บูรพา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

รหัสหลักสูตร

3.34.20 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

25540171102078 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.34.21 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา

25530151100444

3.34.22 วิศวกรรมเซรามิก

25360171100032

3.34.23 วิศวกรรมนาโน

25480011105279

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัย
พิบัติ
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
3.34.25
ระบบราง
3.34.24

3.35 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

ชื่อหลักสูตร

25560061100335
25570561100589

3.34.26 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

25580151100236

3.34.27 วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

25460021100443

3.35.1 วิศวกรรมโยธา

25481921104247

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

25500211107333 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25370201100238 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
25401931100752 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25430141100374 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.35.2 วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
3.35.4 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
3.36 เทคโนโลยี

3.36.2

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบ

25450171101134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25480061102799 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
25520141104907
พระจอมเกล้าธนบุรี
25520191105869 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25531991101359
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25330181100096 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25430021100246 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25450031100071 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25481991103841
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25490231105095 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25510271103527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
25511471101258 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25520161105541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25530261100683 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
25511931103127
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25480021103572
25481711107124

3.36.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

25511741102889

3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์

25492251107373
25572721104281
25481811100869
25552641104199

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยา
เขตกาแพงแสน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

25552641104245 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
25562801103401
25562861104768
25572791104839
25572811104448
25582751102529
25582761102385
25582801102569
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.36 เทคโนโลยี

3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์

รหัสหลักสูตร
25582821102663
25582821102696
25582841102182
25582861102342

3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25582691103311
25582801102571
25491661102045
25491611101004
25471581102033
25562811103481
25572691104502
25572771104319
25572801104741
25572811104415
25572811104437
25572821104451
25582801102244
25582821102145
25582821102156
25582821102652
25582871102319

3.36.20 เทคโนโลยีเครื่องกล

25481991107597
25481991107597

3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25461991101712
25491681100686
25531561102691
25501501105198
25562691103533
25562791103365
25562801103423
25562811103492
25572731104383
25572791104841
25572801104728
25572801104739
25572821104787
25572821104809
25572851104645
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.36 เทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25572861104308
25582701102401
25582811102109
25582821102112
25582821102674

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

3.36.24 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25551491103797

3.36.29 เทคโนโลยีการบิน
3.36.30 เทคโนโลยีชีวการแพทย์

25480021108228
25490591101631

3.36.31 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

25490151108764

3.36.32 เทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล

25601531100401

3.36.33 เทคโนโลยีธรณี
3.36.34 เทคโนโลยีทางทะเล

25380171100034
25490191106654

3.36.35 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

25500061102083 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25540031103467 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25570051101461

3.36.37 เทคโนโลยีวสั ดุและบรรจุภัณฑ์

25480101106034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.36.38 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

25481501104893

3.36.39 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25501481107716
25551481103381

3.36.40 เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

25551641100363

3.36.41 เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต

25551751106092

เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับ
3.36.43
อากาศ
3.36.42

3.37 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
3.38 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

25551751106103
25561991103974

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมกระบวนการเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.37.13 เทคโนโลยีวศิ วกรรมกระบวนการเคมี

25570151100729

3.38.1 อนามัยสิ่งแวดล้อม

25400181101411 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25500201103539
25510211107222

3.39 อุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.36.36 เทคโนโลยีดจิ ิทัลแนวสร้างสรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.38.3 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25490231105128
25511271101087
25560241101088
25570021102997
25360031100429

3.38.5 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

25510021104508 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.38.6 วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

25530031103512

3.39.1 อาหารและโภชนาการ

25431911100898 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25521491105651 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3.40 สารสนเทศ

3.40.5 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

25481701104557
25510031108111

3.41 โลจิสติกส์

3.40.6 สารสนเทศสถิติ
เทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการและโลจิ
3.41.2
สติกส์
3.41.3 การขนส่งทางทะเล
3.42.2 วิทยาศาสตร์ทางทะเล

25450011100541

3.42.3 วิทยาการเดินเรือ

25420191100986

3.42 วิทยาการเดินเรือ

25570151100685
25560021101703
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.42 วิทยาการเดินเรือ

3.46 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางไม้
3.47 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชลประทาน/
วิศวกรรมน้า/วิศวกรรมดิน

3.48 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร
3.49 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเรือ
3.50 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
4. เกษตรศาสตร์

4.1 เทคโนโลยีการเกษตร

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ
25502131108901
มหาวิทยาลัยบูรพา

3.42.3 วิทยาการเดินเรือ

25500191108589

3.46.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้

25400021100939 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.47.1 วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า

25531911104308

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.47.2 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากร

25470021101804

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.48.1 วิศวกรรมการอาหาร

25360021100362 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.49.1 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

25440021100416 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.50.1 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25491721109782 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง)
25571981100205
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
25551411100885
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
25492031103712 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน
25400051100213 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25480191106124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
25500211107175 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25531591102323 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25500101106115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25521131105943 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25581631100073 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
25491531104368
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
25410171100476 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25501471103676 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25510131103994 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
25582901103134
ขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
25582911103269
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
25582911103271
เชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

4.1.2 เทคโนโลยีการเกษตร

4.1.3 เทคโนโลยีการผลิตพืช

4.1.7 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25420021100673 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.12 เคมีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25290021100162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.13 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

25550021101983 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.14 เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

25560221102515

4.1.11 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

4.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

ชื่อหลักสูตร

4.2.3 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

25491681100732

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
25582841102856
เชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

4.2.4 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

25500101106137 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.2.5 เทคโนโลยีการอาหาร

25440061100332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
25460031101804 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
25481931101943
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25501621101232
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25481931110774
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
25350061100163
มหาวิทยาลัยมหิดล

4.2.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25490191106553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
25500101106148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25570731101848
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25581631100084
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25501911104485
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4.3 อุตสาหกรรมเกษตร

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

4.2.8 นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

25560591101201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

4.3.1 เทคโนโลยีชีวภาพ

25470201101591
25490191106542
25450681100679
25551701102946
25470151102282
25500061102329
25500211107197
25430021100213
25480131102999
25510161106214
25510271104855
25581721101658

4.3.6

พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

25411961100486
25510151104132

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25270021100103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.3.7 อุตสาหกรรมเกษตร

4.3.11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

4.3.12 เทคโนโลยีการพิมพ์ดจิ ิทัลและบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.3.14
เกษตร
4.3.15 วนศาสตร์
4.3.13

4.3.16 ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
4.3.17
4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

4.5.1 เกษตรศาสตร์

25490231105051 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25460271101799 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
25520031100541 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
25481921104405
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25500211107221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดจิ ิทัลและบรรจุภัณฑ์
25511911106703
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
25540091101664
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
25570021102828
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25430021100235 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
25550271101856
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
25560561100353
หอการค้าไทย
25490231105049 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25491771101474
25520191101257
25491471109119
25300031100039
25471541100701
25481791107628
25501521101657
25511761106109
25381481100412
25490261103129
25491501104736
25491721109769
25501491105941
25510271104405
25520161105495

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5.5 วิทยาศาสตร์การเกษตร

25550021101972
25450061100849

4.5.6 การจัดการพืชสวนประดับ

25511551106589

4.5.7 การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
4.5.8 การผลิตพืช
4.5.9 เกษตรเขตร้อน

25290021100151
25501911104507
25480021102108

4.5.10 เกษตรเขตร้อน

25480021102119 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.5.11 เกษตรอินทรีย์
4.5.12 พืชไร่

25492031103701 หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชน
25360131100342 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
25520161101096
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25490131103002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4.5.13 พืชสวน
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

4.5 วิทยาศาสตร์
ด้านการเกษตร

4.5.15 ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

25540021100035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25570061102349
25450021100878
25450021100902
25490131102989

4.5.20 วิทยาการสมุนไพร

25530131102308

4.6.1 การประมง

25430031100056
25510271104427
25401991101085
25511761106098
25520211101406
25200021100026

4.6.2 ประมง

25401991101085
4.6.3 เทคโนโลยีการประมง
4.6.4 การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
วิทยาศาสตร์การประมง
4.6.9
และทรัพยากรทางน้า

25500101108196
25431791100186

4.6.12 ทรัพยากรประมง

25590101101288

4.6.13 วิทยาศาสตร์การประมง

25580031101583
25550201102859

25520161105484

25480161105322
5.1 การพยาบาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25510161106225

ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม
4.5.17 วิทยาศาสตร์เกษตร
4.5.18 ทรัพยากรเกษตร
4.5.19 อารักขาพืช

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

4.5.14 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

4.5.16

4.6 การประมง

รหัสหลักสูตร

5.1.1 พยาบาลศาสตร์

25520201107986
25520201108021
25520201107997
25561011100959
25390061100606
25420091104305
25470061103272
25480191106078
25490531105976
25500061102555
25500061102588

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบัน
สมทบมหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25500061110688 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
25500591100956 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25501651100638 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25510591102375 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
25520031107919 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25520031107932

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25520061104627 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
25520061108587 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
25520061108655

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061109116 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
25520101108018
25520101108031
25520101108086
25520101108492
25520171104888
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.1 การพยาบาล

5.1.1 พยาบาลศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520191107974
25550191104535
25322121100124
25460031100173
25470011104402
25490231105141
25492011103271
25501421104031
25510021108108
25510271103551
25511731105702
25512091102236
25520031107921
25520031107943
25520031107965
25520061105339
25520061108194

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตารวจ สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย สถาบันสมทบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล

25520061108273 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
25520101107906

5.2 เภสัชศาสตร์

5.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

5.2.4 บริบาลเภสัชกรรม

25522081106995
25530181101483
25550101105683
25551581101615
25490211107207
25470031102615
25490531109238
25530191104386
25530531103945
25390091100249
25560051100064
25370181100124
25490231108392
25550271101092

5.3.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25480111105923 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.2.1 การบริบาลทางเภสัชกรรม
5.2.2 เภสัชศาสตร์

25510271104629
25520201101315
25570241101394
25500061102509
25511741103058
25490231105106
25532011101407
25561481102447
25571341102184
25582251101163
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย
5.4.1 กายภาพบาบัด
5.3.6
5.4 สหเวชศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

25510031108943
25500271112572
25420041100135
25490011105776
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคูว่ ทิ ยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม -อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.4 สหเวชศาสตร์

5.4.1 กายภาพบาบัด

5.4.2 ทัศนมาตรศาสตร์
5.4.3 เทคนิคการแพทย์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25500091108421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25520061103817
25530191102654
25370031100048
25490101103346
25490241101968
25550271101935
25550201102578
25330031100011
25400201100849
25511881101625
25490011105787
25440041100363

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25511741101506 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5.4.6 อุปกรณ์ชีวการแพทย์
5.4.7 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
5.4.8 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

25530061101895
25540191103487
25540271100281
25570011103964
25500061102397
25570101102737
25530061102367
25560061103147
25500061103409
25450681101535
25410201100367
25500061102364

5.4.9 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

25570051101448

5.5.2 ทันตสาธารณสุข

25540191104038

5.4.4 รังสีเทคนิค

5.4.5 กายอุปกรณศาสตร์

5.5 บริการด้านสุขภาพ

25540191104510
25552141102541
25550191104513
25550191106122
25550191103736
25550191104502
25550191104524
5.5.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์

25590231100618

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันสมทบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25400051100178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25450051102975

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.5.6 ปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์

25510061109161
25460201100429
25551881101877
25580061100585

5.5.9 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

25452031101232

5.7 กิจกรรมบาบัด

5.5.10 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
5.5.11 โภชนาการและโภชนบาบัด
5.7.1 กิจกรรมบาบัด

25480201103346
25550271102014
25500061102105

5.8 เภสัชศาสตร์

5.8.1 เภสัชอุตสาหกรรม

25530101104533

5.9 การพยาบาลสัตว์

5.9.1 การพยาบาลสัตว์

25360021100373

6.1 แพทยศาสตร์

6.1.1 แพทยศาสตร์

25530271102596 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
25500211107129 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบัน
25460061100749
สมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
25542661103289
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กลุ่มสาขาวิชา
6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

6.1 แพทยศาสตร์

6.1.1 แพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25380201100151 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์
25450092201611 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.2 การแพทย์แผนไทย

6.2.1 การแพทย์แผนไทย

6.2.2 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

6.3 การแพทย์พื้นบ้าน

6.3.1 การแพทย์แผนจีน

6.4 สัตวแพทยศาสตร์

6.4.1 เทคนิคการสัตวแพทย์
6.4.2 สัตวแพทยศาสตร์

6.5 ทันตแพทยศาสตร์

6.5.1 ทันตแพทยศาสตร์

25490191104202 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
25500061102544 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ
25500061103411
มหาวิทยาลัยมหิดล
25500091108419 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25500171104559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25160031100012 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25490231105152 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25500251103546 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
25560241100122 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
25501991110773
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
25501991112371
พิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
25511681101443
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
25462031102572 หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
25481991108205
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
25521741103285
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
25541791103632 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25550191106155 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
25531971102382
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
25560111104752 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25501661101563 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25480241101719 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25491661109256
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
25500191106251
มหาวิทยาลัยบูรพา
25510211107097 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25480201103436 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
25521881103692 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
25521881102515 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
25560241101066 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25370021100115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25501481103576 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
25390031100017 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25511971101963 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
25380091104316 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25360031100464 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25500101104089 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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