บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.5

การเงิน

25490231104274

1.6

การเงินและการธนาคาร

25501481105771
25511761105964

1.8

การจัดการ

25480171107033
25611971100364
25510261104189
25481231106456
25510211107121
25491481103305
25551581102853
25581701101274
25581111100852
25562251102408
25361321100153

1.11

การจัดการการท่องเที่ยว

25480241101664
25490101103379
25490211107231
25490211107242

1.18

การจัดการชุมชน

25480131103078

1.19

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

25550571102423
25481481103506

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.26

การจัดการธุรกิจ

25410181100253

1.27

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

25631131100054

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25621591100108

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631631100021
1.34

การจัดการธุรกิจบริการ

25551701106153

1.38

การจัดการธุรกิจโรงแรม

25531551103263

1.40

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

25632691100033

1.42

การจัดการนวัตกรรมการค้า

25621001100037
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.42

การจัดการนวัตกรรมการค้า

25631111100093

1.47

การจัดการโรงแรม

25490211107253

1.51

การจัดการโลจิสติกส์

25550571102434
25620231100625
25581711100566

1.58

การจัดการอุตสาหกรรม

25632691100026

1.62

การตลาด

25501481105782
25491601107494
25631111100077
25511161102468

1.63

การตลาดดิจิทัล

25492261102705
25551701105782

1.66

การท่องเที่ยวและการบริการ

25491681100776

1.67

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

25511931103105
25510261104011
25491271104808
25511071107339

1.69

การท่องเที่ยวและนันทนาการ

25632631101269
25632631101227

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632631101234

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632631101211

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632631101255

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25632631101240

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

1.70

การท่องเที่ยวและบริการ

25611421100036

1.74

การบริหารจัดการกีฬา

25632631101290
25632631101327
25632631101287
25632631101270
25632631101333
25632631101304
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1.74

การบริหารจัดการกีฬา

25632631101311

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.86

การประถมศึกษา

25631521100124

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25501501105075
1.90

การพัฒนาชุมชน

25431471100989
25431621100547

1.93

การพัฒนาสังคม

25551481103021

1.94

การเมืองการปกครอง

25561401102472

1.98

การโรงแรม

25562691103509

1.104

การศึกษาปฐมวัย

25481481102909
25501501107009
25521571103938
25491601106932
25491611100958
25551661100376
25461681100525
25581341100183
25632881100070
25520261104642

1.106

การศึกษาพิเศษ

25481521106188
25621711100608

1.108

การสอนภาษาจีน

25491591103037
25581631100207

1.110

การสอนภาษาไทย

25541511102279

1.112

การสอนภาษาอังกฤษ

25491511103894

1.113

การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ

25470031103324

1.122

คณิตศาสตร์

25490221105195
25540091103374
25491771101204
25491471106768
25481481103304
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.122

คณิตศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501501105086
25471561103469
25551581102662
25501591103861
25491611100622

1.131

คอมพิวเตอร์

25621771100066
25541601102887
25491611100633

1.132

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25616211100361
25561401108955
25510211108346
25551471104425
25501481105793
25511761105997

1.134

คอมพิวเตอร์ศึกษา

25481451107362
25511461108301
25551471104403
25491501104826
25501591103163
25431631100392
25461681100514

1.135

เคมี

25540091103407
25621771100070
25491611100936

1.137

จิตวิทยา

25511741102788

1.142

ชีววิทยา

25490221105263
25540091103396
25621771100057
25581471100716
25491611100925

1.147

ดนตรีไทยศึกษา

25511741102799
หน้า 4 / 14

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.148

ดนตรีศึกษา

รหัสหลักสูตร
25510091108005
25620261100070
25401411100552
25481451107373
25551471103097
25551631100079

1.149

ดนตรีสากล

25531731101193

1.151

ดุริยางคศาสตร์สากล

25560271100305

1.154

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

25511911108075

1.156

เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

25571701101194

1.158

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

25501591103387

1.159

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

25511741102801

1.182

นาฏศิลป์ศึกษา

25510091108016
25622191100248
25622191100257
25622191100294
25622191102769

1.183

นิติศาสตร์

25290511100144
25470031102582
25510271103573
25510211107119
25460241100571
25401331101058
25491431101162
25501471103632
25501481105321
25521741103375
25531521103203
25501581105142
25521601105899
25501611100937
25391111100232
25441161100222
25471881100635
25571341101993
25632881100090

1.184

นิเทศศาสตร์

25501461108873
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.184

นิเทศศาสตร์

รหัสหลักสูตร

25551471104414 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25490231104307
25430511100746

1.191

บริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

25440031100046
25481931102022
25480131102821
25450241100715
25610541100122
25470731101476
25150741100043
25560161104217

1.196

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

25630051100104

1.200

พลศึกษา

25470191100249
25491771100157
25501451108668
25491751102822
25632631101001
25632631101037
25632631100183
25632631101071
25632631100931
25632631101010
25632631101021
25632631100947
25632631101047
25632631101055
25632631100977
25632631101069
25632631100957
25632631100981
25632631100960
25632631100998
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.201

พลศึกษาและสุขศึกษา

25632631101355

1.203

พัฒนาการท่องเที่ยว

25610131101055

1.205

ฟิสิกส์

25490221105252
25540091103418
25601771100756
25581471100694
25491721109534
25491611100947

1.206

ภาษาจีน

25581471100727
25631791100026
25571531100339

1.208

ภาษาไทย

25520091104024
25621771100052
25471471101671
25501491105963
25501501105108
25461571100679
25511581105852
25491611100598
25551661100398

1.215

ภาษาอังกฤษ

25520091104035
25500261103975
25561461102592
25471471101669
25501501105187
25501571102654
25501591103872
25491611100609
25491531103481
25551661100409

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

25510131107346
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

1.222

รัฐประศาสนศาสตร์

25501481105308

1.223

รัฐศาสตร์

25610131101015
25631481100042
25501561110977
25581591100124
25641531100020
25561661101132
25641671100038

1.226

วิทยาศาสตร์

25520261101492

1.227

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25540091103385
25491771101182
25491471107602
25541491102751
25491501104861
25501591103229
25491611100914
25571531100363
25431631100414
25551661100411

1.233

ศิลปศึกษา

25620081100145

1.239

เศรษฐศาสตร์

25520131104265
25450241100726
25551561105279
25450231101772

1.248

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

25370071100109
25310021100164

1.249

สังคมศึกษา

25470091104081
25611851100834
25611851100841
25611851100853
25611851100869
25611851100879
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.249

สังคมศึกษา

รหัสหลักสูตร
25621771100061
25481451107406
25531581101062
25501591103218
25491611100611
25521631102258
25461681100481

1.252

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

25501481105769

1.255

สื่อสารการกีฬา

25632631101194
25632631100904
25632631101200

1.257

สุขศึกษา

25520091104294

1.258

สุขศึกษาและพลศึกษา

25530091102372

1.267

อุตสาหกรรมการบริการ

25490231104296
25501461108851

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.268

อุตสาหกรรมศิลป์

25591611100735

1.354

กลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่

25630511100053

1.355

การเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และ
โทรทัศน์

25580681100944

1.356

การจัดการการคลัง

25510031100257

1.357

การจัดการการค้า

25621661100051

1.358

การจัดการการบริการและการโรงแรม

25581531100329

1.359

การจัดการกีฬา

25520261101514

1.360

การจัดการงานบริการ

25541651101926

1.361

การจัดการทรัพยากรอาคาร

25622661100076

1.362

การจัดการท่องเที่ยว

25521661103477

1.363

การจัดการทั่วไป

25491681100787

1.364

การจัดการธุรกิจกีฬา

25581261101826

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.365

การจัดการธุรกิจชุมชน

25581511100474

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.366

การจัดการนวัตกรรมทางการค้า

25551971101372

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.367

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

25621971100062

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.367

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

25531261101819

1.368

การจัดการบริการสุขภาพ

25600591100608

1.369

การจัดการวัฒนธรรม

1.370

การจัดการอาหาร

25521471104411

1.371

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

25570531102858

1.372

การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.373

การตลาดยุคดิจิทัล

25151031100012

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.374

การตลาดสมัยใหม่

25531671104223

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.375

การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

25491471106724

1.376

การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว

25511811105846

1.377

การบริหารจัดการอาคาร

25481391100165

1.378

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
องค์การ

25552501101011

1.379

การบริหารธุรกิจ

25492261102716

1.380

การปกครอง

25631811100044 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.381

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

25511741102744

1.382

การเป็นเจ้าของธุรกิจ

25500511101609

1.383

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์

25580151100787

1.384

การพัฒนาระหว่างประเทศ

25550241100716

1.385

การเมืองและการปกครองท้องถิ่น

25620131101003

1.386

การศึกษา

25600091100221 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.387

การศึกษาของคนหูหนวก

25640061100049

1.388

การสอน

25501291110898

1.389

การสอนภาษามลายู

25591571100652

1.390

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

25620031100127

1.391

การสอนภาษาอาหรับ

25571371100556

1.392

การสื่อสารมวลชน

25511761106019

1.393

ครุศาสตร์

25491731104438

1.394

จิตวิทยาและการแนะแนว

25591611100724

1.395

ดนตรีสมัยนิยม

25531301100857

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25550211103312
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
25511731107028
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
25631571100029
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

1.396

ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

25531641105164

1.397

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

25492261102694

1.398

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

25431471100945

1.399

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

25500211107118

1.400

ธุรกิจดนตรีและบันเทิง

25570081101014

1.401

ธุรกิจเพื่อสังคม

25580091101376

1.402

ธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล

25620071100098

1.403

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 25521671106718

1.404

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

25561401101324

1.405

นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์

25630201100075

1.406

นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

25631731100032

1.407

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

25501621101366

1.408

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

25631301100026

1.409

ผู้ประกอบการสังคม

25552291102323

1.410

พระพุทธศาสนา

25501851104027

1.411

พัฒนาสังคม

25430201100437

1.412

ภาษาเวียดนาม

25480181101162

1.413

ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

25581691101958

1.414

ระบบสารสนเทศ

25551921102445

1.415

เลขานุการทางการแพทย์

25541651101871

1.416

โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

25570051100234

1.417

วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี

25621691100623

1.418

วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา

25621691100612

1.419

วิทยาศาสตร์ศึกษา

25631521100095

1.420

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

25620571100051

1.421

ศาสนศึกษา

25500061102983 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.422

ศิลปะภาพยนตร์

25551661100725

1.423

เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

25571631100037

1.424

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน

25571671100998

1.425

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ

25571611101699

1.426

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน

25610131101027
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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

1.427

สังคมศาสตร์

25490031108164

1.428

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

25531701103574

1.429

อิสลามศึกษา

25631341100047

1.430

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

25571341102004

2.9

ศิลปะและการออกแบบ

25510271104247

2.62

การถ่ายภาพสร้างสรรค์

25450041100184

2.63

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

25541681100917

2.64

ศิลปะการถ่ายภาพ

25501951102195

3.17

การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ

25632631101347
25632631100181

3.25

จิตวิทยา

25520101105702

3.30

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

25561461102581

3.32

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

25511911106692

3.33

เทคโนโลยีการผลิต

25541671101221
25626331100130
25380031100602

3.36

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25616211100048

3.39

เทคโนโลยีดิจิทัล

25491731104405

3.45

เทคโนโลยีภูมิทัศน์

25500131103352

3.46

เทคโนโลยีแม่พิมพ์

25572851104634

3.54

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25582261100253
25500141100653
25510261104202
25471051101167
25500211107208
25501481105297
25531761103481
25531261100831

3.62

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

25500211107219

3.71

นวัตกรรมดิจิทัล

25631441100069
25631711100175
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.86

ภูมิสารสนเทศ

25491481103237

3.87

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

25500031108626

3.96

วิทยาศาสตร์การกีฬา

25511761106032

3.97

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25501391110743
25632631101181
25632631101114
25632631101134
25632631100915
25632631101158
25632631100928
25632631101107
25632631100950
25632631101169
25632631101123
25632631100933
25632631100980
25632631100961
25632631101144
25632631100977
25632631101170

3.296

การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

25631661100058

3.297

การจัดการอุตสาหกรรม

25561481102469

3.298

การฝึกสอนกีฬา

25570051101573

3.299

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

25521991105634

3.300

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

25460081101451

3.301

เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

25420011100378

3.302

เทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่

25630211100037

3.303

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

25571991102085

3.304

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

25631991100134

3.305

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์

25521521105935

3.306

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

25471401102415
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ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.307

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

25541481100498

3.308

วิทยาการจัดการสุขภาพ

25631261100022

3.309

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

25521581102185

3.310

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25610131101035

3.311

สารสนเทศศาสตร์

25471591103182
25550031106383

4. เกษตรศาสตร์

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

3.312

อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร

25631651100040

4.9

ธุรกิจการเกษตร

25570081101914

4.50

การจัดการธุรกิจอาหาร

25572671102575

4.51

วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

25530151104257

5.3

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

25491481103226

5.4

สาธารณสุขชุมชน

25531631101506
25511271104351
25511421104875
25510071100443
25491881101647
25632881100094

5.5

สาธารณสุขศาสตร์

25491731107149
25520091100863

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25510211107299 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25541681100895

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

5.25

การบริบาลผู้สูงอายุ

25601991100035

5.26

การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

25521671102354

5.27

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

25621911100134

5.28

วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

25631721100049

5.29

เวชระเบียน

25500061102533 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.206 ภาษาจีน

รหัสหลักสูตร

25510271104282 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25501481105758
25631541100029
25471581101998
25531731101204
25510101110763

1.208 ภาษาไทย

25500061102522
25501481105343

1.215 ภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501851100304

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25360041100353

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25510271104293 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25510211107288

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511451101245

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491511103916

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25471561104235

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
25491731107116
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25360081100392
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25500731101929
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
25501571103104

25461261100631 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500211107399
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
25481331104084
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25490081106189
1.216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

25501481105365
25521631102743
1.274 การจัดการธุรกิจการบิน

25550571102388
25631991100103
25510241105526
25490681100505

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

1.276 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสหลักสูตร
25611271100169
25490531105842
25581571101112
25582251103042

1.281 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

25532261101427

1.282 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

25550241104169
25521471104613
25601481100697

1.287 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

25571631100026

1.288 การบัญชี

25572701105098
25582721102897
25562801103388
25562811103457
25491681100811
25551161100461

1.293 ธุรกิจการบิน

25631921100055
25631141100215
25561221101381
25541651101893

1.296 ธุรกิจระหว่างประเทศ

25510211107143
25511811105835

1.297 บัญชี

25320021100288
25600021100332
25520031102633
25620031100025
25490041103147
25481931101976
25631971100038
25481031104992
25401331101014
25501461108849
25501481107683
25491601106921
25631111100102
25491201103574
25511341106373

1.299 ภาษาเกาหลี

25550211103323

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25531221100792
25481051101991

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง2
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หน้า 2 / 14

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

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25631521100025
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

1.300 ภาษาจีนธุรกิจ

25470241101088

1.306 ภาษาญี่ปุ่น

25481951102237

1.307 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
1.309 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
25481451107518
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
25581121100054
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25581631100106
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.313 ภาษาฝรั่งเศส

25460201100407 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.323 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25611861100038

1.326 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

25551971101495

1.326 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
1.328 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
25500211107401
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
25481931101987
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.331 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

25521811103081

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.431 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์

25570151101484

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.432 การจัดการการบิน

25530261102437 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการ
กระจายสินค้า
การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
1.434
อย่างยั่งยืน
1.433

1.435 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
1.436

การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

25631461100041
25480091109069
25620081100117
25521611102223

1.437 การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

25620231100627

1.438 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

25520011100201

1.439 การระหว่างประเทศ

25510031108673

1.440 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

25631711100178

1.441 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

25631651100651

1.442 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล

25461261100642

1.443 นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
25581131100303
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

1.444 บริหารธุรกิจ

25510031108662 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

1.445 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

25632881100084 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25520511101578
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25490181100544
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25500031108762
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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1.448 ภาษาตะวันตก
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

25480031107533

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.450 ภาษาไทยและการสื่อสาร

25480181100644

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

1.451 ภาษาเพื่ออาชีพ

25570091102499

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

1.452 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

25560241100673

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ

1.454 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
1.455 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
1.456 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25550211103334
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
25632881100022
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
25631731100041
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
25500241101475

1.457 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

25400181100623

2.14 การออกแบบ

25581601100676

2.22 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
2.30 สถาปัตยกรรม

25501991109039
25520131101069
25500081105628
25572291100975
2.33 สถาปัตยกรรมภายใน

25501911106566
25501991109041

2.34 สถาปัตยกรรมศาสตร์

25511071107385

2.39 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

25551631105953

2.65 การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

25510031100202

การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

25551131102335

2.66

2.67 แฟชั่น
2.68 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3.114

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3.117 การออกแบบสื่อดิจิทัล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25450041101049
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25481761105318
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25501911106555
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25551971101528

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร

1.449 ภาษาตะวันออก

1.453

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สถาบันอาศรมศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25620091100299
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
25481921104438
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25500211107131

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25630061100183

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25581951101406

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.120 คณิตศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25290021100217
25320031100043
25440141100206
25550171103677
25620261100072

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25530061101884 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25431761101217 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25511541101346
3.122 คณิตศาสตร์ประยุกต์

25450031101691

3.127 เคมี

25400141100494
25580261101037
25500211107153

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25531581101073 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25401591100776
25380181100147
3.128 เคมีประยุกต์

25601991100056

3.132 จุลชีววิทยา

25230021100064
25250141100025
25551981103162
25511741102878
25471711102498
25360181100189

3.134 ชีววิทยา

25450031101702
25550171103666
25500211107164
25471711102509
25550181100091

3.139 เทคโนโลยีเครื่องกล

25616211100030

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

25491461100131
25562791103365
25572791104841
25562811103492
25582811102109

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.148 เทคโนโลยีไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร
25626331100130
25616021100156

3.149 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

25471641100825

3.153 เทคโนโลยียานยนต์

25562801103401
25616071100026

3.154 เทคโนโลยีโยธา

25562811103446

3.166 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

25511761106155

3.168 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25511761106166

3.172 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

25626211100129

3.173 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25551531101823

3.178 ฟิสิกส์

25160031100078

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25500211107232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25500061102331
3.179 ฟิสิกส์ประยุกต์

25520141104661
25500211107243
25551561103637

3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25300511100178
25460031100072
25510141104772
25601991100244
25500211107276
25491471106779
25551481103695
25511761106021
25501501105266
25491511104063
25491581105152
25461091102702

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511811102483 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25510561103676
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25511651104173
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

3.192 วิทยาการคอมพิวเตอร์

25400181100612

3.198 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

25500061102577
25491461108297
25511731107041

3.199 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25360031100429
25521491105649
25561511102698
25540181100775

3.200 วิศวกรรมการจัดการ

25551561105325

3.201 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

25511761106122
25501481107694

3.214 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25460511100661
25550021101961
25560051100031
25580261101803
25400201100862
25441231100433
25500061102498
25531661101735
25490231105062
25581111101109

3.217 วิศวกรรมเคมี

25310021100199
25600031100785
25520201101359
25530061101906

3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

25561131100918
25470021101815
25450031101724
25460041100242
25600171100174
25500211107311

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา
3.221 วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25511811102527 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25360181100257
25510161100713
25611941100593
25441811100538

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

3.225 วิศวกรรมชีวการแพทย์

25490061102633

3.227 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

25561631100014

3.231 วิศวกรรมดิจิทัล

25612281100066

3.233 วิศวกรรมโทรคมนาคม

25450171101123

3.238 วิศวกรรมพลังงาน

25581691100542

3.240 วิศวกรรมไฟฟ้า

25370511100187 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
25430141100385
25510141104737
25580151100225
25530251104721
25330181100107

3.245 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

25551911103153
25501871109701
25550211103301
25531971102347

3.251 วิศวกรรมโยธา

25430141100374
25401931100752
25481991103841
25450171101134
25600171100219

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)

25530261100683 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25480061102799
25511471101258
25330181100096
3.257 วิศวกรรมระบบราง

25621991100100

3.260 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25530151100433

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.260 วิศวกรรมโลจิสติกส์

25601991100066

3.262 วิศวกรรมวัสดุ

25470021100432
25430141100339
25460151101436
25501991109063
25480201100692

3.265 วิศวกรรมสารวจ

25631021100039

3.268 วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

25550151105587

3.270 วิศวกรรมเหมืองแร่

25410041100123

3.271 วิศวกรรมอัตโนมัติ

25530141102682

3.279 วิศวกรรมอุตสาหการ

25581951101395
25501991105801
25530261100672
25370201100249
25431231101062

3.284 สถิติประยุกต์

25430151100926

3.287 สัตวศาสตร์

25480131103056
25511761106087

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรใหม่
(พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2561)

25501501105277 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25520161101107
3.289 อนามัยสิ่งแวดล้อม

25600271100068
25510211107222
25560241101088

3.313 การจัดการงานวิศวกรรม

25631071100022

3.314 การจัดการเทคโนโลยีการบิน

25432211101127

3.315 การจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี

25532251103226

3.316 การซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน

25582251101567

3.317 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

25561661103876

3.318 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์

25530151100422

3.319 เครื่องกล

25491941102812

3.320 ชีวเคมี

25350031100024
25550271101902

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่
(พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

3.321 ดิจิทัลมีเดีย

25540101102014

3.322 เทคโนโลยี

25501501105211 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.323 เทคโนโลยีก่อสร้าง

25501481107705

3.324

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

25490231105073

3.325 เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

25511761106133

3.326 เทคโนโลยีปิโตรเลียม

25581971101983

3.327

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบ
อัตโนมัติ

25630151100135

3.328 เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

25551631105964

3.329 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

25570151100729

3.330

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
และโลจิสติกส์

3.331 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25570151100685
25471581102033
25551481103381

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.332 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

25491681100708

3.333 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

25641551100022

3.334 นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ

25530091100291

3.335 นักบินพาณิชย์

25530681104414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.336 พันธุศาสตร์

25270021100092

3.337 พืชศาสตร์
3.338 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
25561731101736
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
25430151100937
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3.339 เมคคาทรอนิกส์

25490171103658

3.340 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

25520031106806

3.341 วิทยาการการจัดการข้อมูล
3.342 วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
3.343 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและความงาม
3.344

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
25631981100067
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
25621521100086
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
25631571100487 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
25520031106784

3.345 วิศวกรรมก่อสร้าง

25511971104044

3.346 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

25571701101262

3.347 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

25581691102061

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

25550021101768

3.348

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

3.349 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ

25550021106562

3.350 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

25430141100352

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

3.351 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

25601991100021

3.352 วิศวกรรมเครื่องมือ

25430141100363

3.353 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

25460021100341

3.354 วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

25610051101033

3.355 วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ

25451911101082

3.356 วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน

25631801100020

3.357 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา

25610151100498

3.358 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

25530141102669

3.359 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

25510141104761

3.360 วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

25570191104122

3.361 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม

25580151100236

3.362 วิศวกรรมวัสดุนาโน

25530161102965

3.363 วิศวกรรมสารสนเทศ

25570161103184

3.364 วิศวกรรมอาหาร

25360021100362

3.365 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25360511100344
25530171102731
25621521100080
25510161100691

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

3.366 วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ

25542501101267

3.367 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ

25621401100125 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

3.368 สถิติธุรกิจและการประกันภัย

25460151100896

3.369 สถิติและวิทยาการข้อมูล

25520031106795

3.370 สมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน

25631711100835

3.371 สารสนเทศสถิติ

25510031108111

3.372 หุน่ ยนต์อัจฉริยะ

25620261100096

3.373 หุน่ ยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

25630261100032

3.374 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

25551471101725

3.375 อัญมณีและเครื่องประดับ

25500091109354

3.376 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

25611911100128

3.377 อุตสาหการ

25621941100623
25531971102358

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุน่ ยนต์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุน่ ยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.378 แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

4. เกษตรศาสตร์

4.5

เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25500211107175
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25511761106109
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25581811102582

4.17 การประมง

25510271104427 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.21 เทคโนโลยีการเกษตร

25400051100213
25581631100073

4.24 เทคโนโลยีการผลิตพืช

25510131103994
25501471103676

4.28 เทคโนโลยีชีวภาพ

25470151102282
25510271104855
25500211107197
25500061102329
25480131102999

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.30 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

25630201100032

4.31 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

25600131101047

4.39 ประมง

25520211101406 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

4.45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25511761106098

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25400141100483

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25501911104485
25501521101668
25581631100084
25570731101848
25470151102359

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.52 เกษตรนวัตกรรม

25610031100335

4.53 เกษตรป่าไม้

25460131101704

4.54 ความปลอดภัยทางอาหาร

25550271101856

4.55 เคมีการเกษตร

25290021100162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4.56 เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

25560221102515

4.57 เทคโนโลยีการประมง
4.58 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4.59 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
25491731104427
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25480131106566
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
25510161106236
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

4.60 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

25500211107186

4.61 เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

25540091101664

4.62 เทคโนโลยีระบบเกษตร

25620021100463

4.63 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

25481691101316

4.64 ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

25631991100050

4.65 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

25500211107221

4.66 พืชไร่

25360131100342

4.67 พืชสวน

25490131103002

4.68 วิทยาการสมุนไพร

25530131102308

4.69

5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี
อาหาร

25631911100096

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

4.70 สัตวศาสตร์

25481691103779 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

4.71 อารักขาพืช

25490131102989 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

5.9

25490211107207

การบริบาลทางเภสัชกรรม

25531811101967
5.15 พยาบาลศาสตร์

25322121100124
25520171104888
25520191107974
25490531105976
25390061100606
25470061103272
25500061110688
25520061104627
25520061105339
25520061108273
25520061108587
25520061108655
25520061109116
25631331100024
25491471107613
25551581101615

5.16 เภสัชศาสตร์

5.18 วิทยาศาสตร์การแพทย์

25511731105702
25420091104305
25491811101074
25501651100638
25530181101483
25560051100064
25390091100249
25620092100293
25460201100429
25551881101877

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

25500061102509
25601681100767

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ ึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสหลักสูตร
25611811100111
25571341102184

5.30 กายภาพบาบัด

25370031100048
25420041100135
25500091108421

5.31 กายอุปกรณศาสตร์

25600061100034

5.32 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

25582661101179

5.33 โภชนาการและการกาหนดอาหาร

25550271102014

5.34

โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อ
การสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

5.35 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
5.36 วิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและความงาม
6. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25631651100046

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและ
การชะลอวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25631391100089
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
25631461100026

6.2

การแพทย์แผนจีน

25560241101066 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

6.3

การแพทย์แผนไทย

25531971102382

6.4

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
25541791103632
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
25480201103436 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
25510211107097 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

6.5

ทันตแพทยศาสตร์

6.6

แพทยศาสตร์

6.8

สัตวแพทยศาสตร์

25621131100047
25380091104316
25500251103546
25490231105152

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25511971101963
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรทีจ่ ะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ลักษณะที่ 3 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาทีก่ องทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

สาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1.339

ดนตรีไทย

25491741102088

1.346

ประวัตศิ าสตร์

25510211107266
25581631100095

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.458

ไทยศึกษา

25590051100027

2.41

การออกแบบนิเทศศิลป์

25571701103624

2.46

ทัศนศิลป์

25510211107233
25530091102078

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2.49

นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

25551541100182

2.54

ศิลปะการแสดง

25501511110678

2.69

การออกแบบทัศนศิลป์

25530091102089

2.70

ดุริยางศาสตร์

25510211107108

2.71

ศิลปะไทย

25260041100082 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

2.72

ออกแบบทัศนศิลป์

25491461108343

3.379

การออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
25561991103963
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1.1

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกลและ
ยานยนต์
พลังงานทดแทน

25570131103113

1.3

วิทยาการข้อมูล

25560091103883

1.7

วิศวกรรมเครื่องกล

25560151102348

3.211 วิศวกรรมเครื่องกล

25520151106552

3.211 วิศวกรรมเครื่องกล

25600161100550

วิศวกรรมไฟฟ้า

25510151107866

1.11 วิศวกรรมโยธา

25540541103925

วิศวกรรมโลจิสติกส์และ
ระบบโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และ
1.17
โซ่อุปทาน
1.16

1.18 วิศวกรรมชีวภาพ
วิศวกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
1.20
คอมพิวเตอร์
วิทยาการหุ่นยนต์และ
1.21
ระบบอัตโนมัติ
1.19

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25450051100354
25591161100959
25500142211815
25560161102013
25450051100365
25520141107552

1.55 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

25550211103569

1.56 ตจวิทยา

25570051101336

1.57 สาธารณสุขศาสตร์

25550061103325

3.1

25550061105598

พยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

25520141108867

1.2

1.9

3. สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25300061103372
25520591105605

3. สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

5.16 พยาบาลศาสตร์

25520061100713

3.5

25560201104414

กายภาพบาบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25570051102067
3.14 การจัดการระบบสุขภาพ

25511271101109
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ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา
3. สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

สาขาวิชา
3.15 สาธารณสุขศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25461481101884

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25480221106847

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
รามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25490211107894
25621341100079
25571691101711
25530071100208
25471711103804
25551141102033
25601701100025
25630181100032
4. แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

4.3

ทันตแพทยศาสตร์

25630091100057

4.5

การแพทย์แผนจีน

25620732100113

4.7

ฟิสิกส์การแพทย์

25150061100071

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการฝังเข็มรมยาและทุยหนา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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