1. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 8)
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.5 การบัญชี

1.5.2
1.5.3

การบัญชี
บัญชี

25491831107938
25501401108944
25481931101976
25631111100102
25511341106373

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม
วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

1.6 ภาษาไทย

1.6.4

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

25531221103097

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

1.7 บริหารธุรกิจ

1.7.2

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

25611271100169

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

1.7.3

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

25631711100178

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1.7.5

ธุรกิจระหว่างประเทศ

25581511100474

1.8.3
1.8.19

ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25531221100792
25511341106395

1.8.20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25611861100038

1.8.59

ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ

25500211107388

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.8.60

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

25550211103334

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.11.3

วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา
เพื่อการท่องเที่ยว

25491461108308

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1.12.1

การจัดการมรดกวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

25570051102416

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.13.1

ธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ

25480191106135

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

1.14 ศิลปะการประกอบ
1.14.1
อาหารและการจัดการภัตตาคาร

ศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร

25571331100877

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

1.15 ธุรกิจระหว่างประเทศ
และการตลาดดิจิทัล
1.16 ธุรกิจดิจิทัล
2.2 การออกแบบการออกแบบอุตสาหกรรม
2.7 การออกแบบการออกแบบแฟชั่น

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.1 โลจิสติกส์

1.1.2

1.2 อุตสาหกรรมบริการ

1.2.9

1.3 ธุรกิจการบิน

1.3.2

การจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
การจัดการนิทรรศการและ
การประชุม
การจัดการธุรกิจการบิน

25532261101427
25531171103068
25631991100103
25581241103466

1.8 ภาษาต่างประเทศ

1.11 การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
1.12 การจัดการมรดก
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
1.13 ธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.15.1
1.16.1
2.2.5

25461261100642
25511811102505
25481991104752

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.7.9

สิ่งทอและการออกแบบ

25531991102992

2.9.2

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

25481761105318

2.9.9

การจัดการงานช่างและผัง
เมือง

25561561102547

3.1.5

การออกแบบสื่อสารดิจิตัล

25581951101406

3.1.25

สื่อดิจิทัล

25561661103876

3.1.37

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

25500591100967

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

3.1.43

เทคโนโลยีมีเดีย

25510141102195

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.2 เคมีประยุกต์

3.2.1

เคมีประยุกต์

25601991100056

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

3.3 จุลชีววิทยา
3.6 วัสดุศาสตร์

3.3.1
3.6.1

จุลชีววิทยา
วัสดุศาสตร์

25480241101653
25431471100967
25480011105527

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.9 สถาปัตยกรรม

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

3.1 ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

3.10 คณิตศาสตร์

3.10.1

คณิตศาสตร์

25431761101217

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.13 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3.13.1

เคมี

25491471106757

3.13.5

พืชศาสตร์

25481991105718

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

3.14 วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ

3.19 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี

3.20 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม
3.21 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.13.19 พฤกษศาสตร์

25481991105718
24990011100011

3.14.9

วิทยาการคอมพิวเตอร์

25461091102702

3.14.14

เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
และการแปรรูปเคมีชีวภาพ

25621591100089

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3.19.1

วิศวกรรมเคมี

25600031100785

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25411911100389

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.20.1

วิศวกรรมโทรคมนาคม

25450171101123

3.21.3

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25401911100917
25531991101348
25581111101109
25581691102061

3.22 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมระบบควบคุม
3.23 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

3.21.4

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25480041100323

3.22.5

วิศวกรรมระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด

25510141104761

3.23.1

วิศวกรรมไฟฟ้า

25481911103605
25530251104721
25541511100558
25410041100101
25430141100385

3.24 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.25 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอาหาร
3.26 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ

3.23.2

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

25631801100020

3.24.2

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

25451911101093

3.25.4

วิศวกรรมอาหาร

25501911104362

3.26.2

วิศวกรรมอุตสาหการ

25481921104449
25501911103798
25410041100112

3.29 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการผลิต
3.30 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ
3.31 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

3.29.1

วิศวกรรมการผลิต

25520151105977

3.30.5

วิศวกรรมวัสดุ

25430141100339

3.31.1

วิศวกรรมเครื่องกล

25410041100145
25401911100884
25600171100174

3.31.4

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25581931100289

3.32 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเหมืองแร่

3.32.1

วิศวกรรมเหมืองแร่

25410041100123

3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

3.34.2

วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

25560161101361

3.34.8 วิศวกรรมพลังงาน
3.34.11 วิศวกรรมสารวจ

25540261101742
25631021100039
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ

รหัสหลักสูตร

3.34.12 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

25501911103787
25460041100848

3.35 วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

25530141102682

3.34.32 วิศวกรรมสิ่งทอ

25451911101082

3.34.33 วิศวกรรมการเชื่อม

25531991103025

3.34.34 วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม

25571991103615

3.34.35 วิศวกรรมพรีซิชั่น

25570171100074

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3.34.36

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

25561721103265

3.34.37

วิศวกรรมการผลิตและการ
จัดการ

25551541100158

3.34.38 วิศวกรรมเครื่องมือ

25430141100363

3.35.1

25401911100873

วิศวกรรมโยธา

3.36.10 เทคโนโลยียานยนต์

25616071100026
25572711104278

3.36.15 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25572711104267

3.36.20 เทคโนโลยีเครื่องกล

25580261101814
25541451105221
25616211100030

3.36.23 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25572771104297
25582821103168
25572711104256

3.36.24 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3.37 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
3.38 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม (5 ปี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3.34.17 วิศวกรรมอัตโนมัติ

25600171100219
3.36 เทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

25520151104706

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย
นครพนม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

25530261100705

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

3.36.33 เทคโนโลยีธรณี
มีเดียทางการแพทย์และ
3.36.46
วิทยาศาสตร์

25530031103681

3.37.1

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

25610051101033

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.38.1

อนามัยสิ่งแวดล้อม

25600271100068

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

3.38.3

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25460011101249
25520271104812

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

25530141102603

25470061101336
25481401106771

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

25491461108297

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

25381481100399

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25521491105649

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

25491721109556

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน้า 3 / 5

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.38 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

3.38.3

รหัสหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25511741102946
25491501104591
25561511102698

3.38.4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

3.45.1

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

25500231104905

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

25540181100775

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

25500061102577

25521131104997
25510141104546
25511971104044
25560681100705
25551411100244
25571451101095
25491461100131
25501491105928
25531491110358
25531491100994
25471721103142
25521741103342
25531741101699
25471641100825
25561641101793
25571701101857

3.45 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3.51 เวชนิทัศน์
4. เกษตรศาสตร์

4.1 เทคโนโลยีการเกษตร

3.51.1

นวัตกรรมสิ่งทอและการ
ออกแบบ
เวชนิทัศน์

4.1.3

เทคโนโลยีการผลิตพืช

3.45.2

4.1.7
4.1.9

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

25501541100491

25511731107041
3.45 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

25501761105489
25380031100073
25582901103123

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25630201100032

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

25480131106566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25572831105205
25582911103258
25582901102289
25582901102291
25582901103112
4.1.16

เทคโนโลยีระบบเกษตร

25620021100463

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.1.17

เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร

25531561104298

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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4. เกษตรศาสตร์

4.1 เทคโนโลยีการเกษตร

4.2 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

รหัสหลักสูตร

4.1.18

เกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

25511741102856

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.1.19

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

25460241100582

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4.2.2

เทคโนโลยีทางการอาหาร

25490101106272

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.2.3
4.2.6

เทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

25582721102921
25400141100483
25551991103038
25550271101801
25431471100956
25431481100913
25491721109771
25491501104758
25520561103914
25500161105493

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร

25470151102359

4.3 อุตสาหกรรมเกษตร

4.3.1

เทคโนโลยีชีวภาพ

25581561101471

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4.6 การประมง

4.6.6

เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

25582901102267

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25541761102615

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5.1 การพยาบาล

4.9.1

นวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป
เทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรนวัตกรรม

5.1.1

พยาบาลศาสตร์

4.7.1
4.8.1

25610031100335

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25631331100024

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี

25491811101074

25510161106236

25410041100077

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

เภสัชศาสตร์
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
กายภาพบาบัด
ทัศนมาตรศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
กายอุปกรณศาสตร์

5.5.6

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

25582661101179

5.5.10

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง

25580271101692

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

25631461100026

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

25520031107954

6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4.2.10

4.7 นวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป
4.8 เทคโนโลยีการหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร
4.9 เกษตรนวัตกรรม
5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

5.2 เภสัชศาสตร์
5.3 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
5.4 สหเวชศาสตร์

5.2.2

5.5 บริการด้านสุขภาพ

5.3.1

25480031107353
25490231105117
25450071101289
25490231105139
25500071107956
25600061100034

5.10 พยาธิวิทยากายวิภาค

5.10.1

พยาธิวิทยากายวิภาค

5.11 ฉุกเฉินการแพทย์

5.11.1

ฉุกเฉินการแพทย์

25570201100163
25560191103862
25622271100039

6.1 แพทยศาสตร์

6.1.1

แพทยศาสตร์

25560051102843

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.2 การแพทย์แผนไทย

6.2.2

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25510271109671

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

6.3 การแพทย์พื้นบ้าน
6.5 ทันตแพทยศาสตร์

6.3.1
6.5.1
6.5.1

การแพทย์แผนจีน
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25570271100295
25621131100047
25560271101835

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
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2. บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 8)
แก้ไขรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชาในบัญชีแนบท้ายประกาศของข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

จากเดิม
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.7 บริหารธุรกิจ

1.7.14 ธุรกิจระดับโลก

25510031108662

1.8 ภาษาต่างประเทศ
2.2 การออกแบบการออกแบบอุตสาหกรรม

1.8.17 ภาษาสเปน

25500031108762

2.2.5

25511761106144

3.36 เทคโนโลยี

3.36.33 เทคโนโลยีธรณี

4.3 อุตสาหกรรมเกษตร

4.3.16

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25380171100034

ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ
เกษตร

25550271101856

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขเป็น
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.7 บริหารธุรกิจ

1.7.16 บริหารธุรกิจ

25510031108662 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.8 ภาษาต่างประเทศ

1.8.61 ภาษาตะวันตก

25500031108762 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.8 การออกแบบ-อื่น ๆ

2.8.7

25511761106144

ศิลปะและการออกแบบ

วิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี
ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจ
4.3.16
เกษตร

3.34 วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ 3.34.31
4.3 อุตสาหกรรมเกษตร

หน้า 1/1

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
25380171100034
ธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัย
25550271101856
พะเยา

