เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชัน้ การศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยมื เพื่อการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖5
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๕) และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 12/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หมายความว่า เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่ าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
“นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถาบันอุด มศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ค่ า เล่ า เรี ย น” หมายความว่ า เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา
“ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ค่ า เล่ า เรี ย น
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
“ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพระหว่างศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖5 กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาใน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(๒) เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า ที่ เ ป็ น
ความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ข้อ ๓ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนจะให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และ
หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละรายการ ดังนี้
ระดับชั้นการศึกษา/
ประเภทวิชา
๑. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

สาขาวิชา
-

ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่าครองชีพ
รวม
การศึกษา
บาท/ราย/ปี บาท/ราย/ปี
บาท/ราย/ปี
๑๔,๐๐๐
๒๑,๖๐๐
๓๕,๖๐๐

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๑,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๕๗,๐๐๐

๓.๑ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
คหกรรม อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บันเทิงและดนตรี

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

25,000

๓๖,๐๐๐

๖๑,๐๐๐

๓.๒ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๓0,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง
ระดับชั้นการศึกษา/
ประเภทวิชา

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

สาขาวิชา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่าครองชีพ
รวม
การศึกษา
บาท/ราย/ปี บาท/ราย/ปี
บาท/ราย/ปี

และการสื่อสาร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม
๔. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
๔.1 สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

๔.๑.๑ สาขาบัญชี
เศรษฐศาสตร์
สารสนเทศ นิติศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม โลจิสติกส์
อุตสาหกรรมบริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
และธุรกิจการบิน

60,000

๓๖,๐๐๐

๙๖,๐๐๐

๔.๑.๒ สาขาอื่น ๆ
นอกจาก ๔.๑.๑
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๕๐,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๘๖,๐๐๐

๔.๒ ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

๓๖,๐๐๐

๑๐๖,๐๐๐

๔.๓ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดสาขาวิชา

70,000

๓๖,๐๐๐

๑๐๖,๐๐๐

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง
ระดับชั้นการศึกษา/
ประเภทวิชา

๔.๔ เกษตรศาสตร์
๔.๕ สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
๔.๖ แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

สาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่าครองชีพ
รวม
การศึกษา
บาท/ราย/ปี บาท/ราย/ปี
บาท/ราย/ปี
70,000

๓๖,๐๐๐

๑๐๖,๐๐๐

90,000

๓๖,๐๐๐

๑๒๖,๐๐๐

200,000

๓๖,๐๐๐

๒๓๖,๐๐๐

ข้อ ๔ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน
เว้นแต่เป็นเงินค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เรียกเก็บ
(๒) นั กเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน
เฉพาะในส่วนที่รัฐไม่ได้อุดหนุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกาหนด
(๓) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่ว ยงานอื่น
ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติให้กู้ยืมเงิน
ค่าเล่าเรียนได้ตามความเป็นจริง โดยเมื่อรวมกับเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกิน
ขอบเขตที่กาหนด
ข้อ 5 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ กองทุนจะให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา ไม่ เ กิ น ขอบเขตการให้ เ งิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ประเภทวิ ช า
สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ใน
แต่ละรายการ ดังนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

ระดับชั้นการศึกษา/ประเภทวิชา
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี
๒๑,๐๐๐

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒.๑ ประเภทวิชาศิลปกรรม คหกรรม

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

25,000

๒.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชยนาวี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมการบิน

๒.2.1 สาขาวิชาช่าง
อากาศยาน ช่างเทคนิค
อากาศยาน เทคนิคควบคุม
และซ่อมบารุง ระบบขนส่ง
ทางราง การตรวจสอบโดยไม่
ทาลาย การเดินเรือ
เทคนิคเครื่องกลเรือ และ
อิเลคทรอเทคนิคอล

๖0,๐๐๐

๒.2.2 สาขาอื่น ๆ
นอกจาก ๒.2.1
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

30,000

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

ระดับชั้นการศึกษา/ประเภทวิชา

สาขาวิชา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี

3. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
3.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

60,000

3.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

3.๔ เกษตรศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

3.๕ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

90,000

3.๖ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

200,000

3.๓ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

70,000

ข้อ 6 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ กองทุนจะให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ไม่เกินขอบเขตการให้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละรายการ ดังนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

ระดับชั้นการศึกษา/ประเภทวิชา
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชา
รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี
๒๑,๐๐๐

๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาศิลปกรรม และอุตสาหกรรมบันเทิง รายละเอียดสาขาวิชา
และดนตรี
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

25,000

3. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
3.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

60,000

3.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

3.๓ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

70,000

ข้อ 7 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ กองทุนจะให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ใน
แต่ละรายการ ดังนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง
ระดับชั้นการศึกษา/ประเภทวิชา

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

สาขาวิชา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๐๐,๐๐๐

2.1 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๘๐,๐๐๐

2.2 เกษตรศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๑๐๐,๐๐๐

2.3 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๑๕๐,๐๐๐

2.4 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ

๒๐๐,๐๐๐

2. ปริญญาโท

ข้อ 8 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามข้อ 5 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษตามข้อ 6 หรือนักเรียนหรือนักศึกษา
ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศตามข้อ 7 ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี นอกจาก
จะกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณีแล้ว
อาจกู้ยืมเงินค่าครองชีพได้ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือ ๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ 9 นักเรียนหรือนักศึกษาจะกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
ตามจานวนปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
กรณีที่นั กเรียนหรือนั กศึกษาได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ได้เฉพาะส่วนต่างเท่านั้น
ข้อ 10 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดาเนินงานกองทุนปีการศึกษา ๒๕๖5
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๕
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

2. พาณิชยกรรม

3. ศิลปกรรม

สาขาวิชา
1.1 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
1.2 ช่างพิมพ์
1.3 เทคนิคแว่นตาและเลนส์
1.4 เครื่องกลเกษตร
1.5 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.6 เทคโนโลยีฟอกหนัง
2.1 การตลาด
2.2 การเลขานุการ
2.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 ธุรกิจสถานพยาบาล
2.5 การประชาสัมพันธ์
2.6 ธุรกิจค้าปลีก
2.7 โลจิสติกส์
2.8 การจัดการสานักงาน
2.9 การจัดการด้านความปลอดภัย
2.10 ธุรกิจการกีฬา
2.11 การบัญชีและการตลาด
2.12 เตรียมบริหารธุรกิจ
3.1 การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
3.2 การพิมพ์สกรีน
3.3 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3.4 ออกแบบนิเทศศิลป์
3.5 เทคโนโลยีศิลปกรรม
3.6 ศิลปกรรมเซรามิก
3.7 การออกแบบ
3.8 เครื่องประดับอัญมณี
3.9 คีตศิลป์สากล
3.10 ดุริยางค์สากล
3.11 นาฏศิลป์สากล
3.12 ศิลปกรรม(ช่างศิลป)
1/2

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
4. คหกรรม

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

สาขาวิชา
4.1 ธุรกิจเสริมสวย
4.2 แฟชั่นและสิ่งทอ
4.3 ธุรกิจคหกรรม
4.4 คหกรรมศาสตร์
4.5 อาหารและโภชนาการ
5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 การท่องเที่ยว
6.2 การโรงแรม
7.1 อุตสาหกรรมบันเทิง
7.2 การดนตรี

2/2

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 1 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

2. บริหารธุรกิจ

3. ศิลปกรรม

4. คหกรรม

สาขาวิชา
1.1 เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
1.2 การพิมพ์
1.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.4 เทคโนโลยีบริการยานยนต์
1.5 เทคนิคการจัดการอาคาร
1.6 เทคนิควิทยาการนาฬิกา
1.7 ออกแบบการผลิต
1.8 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
1.9 เทคนิคคอมพิวเตอร์
2.1 การตลาด
2.2 การเลขานุการ
2.3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2.4 ธุรกิจสถานพยาบาล
2.5 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.6 การจัดการ
2.7 การจัดการสานักงาน
2.8 การจัดการธุรกิจการกีฬา
2.9 การเงิน
3.1 การออกแบบ
3.2 เทคโนโลยีเซรามิก
3.3 การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
3.4 เทคโนโลยีศิลปกรรม
3.5 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
3.6 การพิมพ์สกรีน
3.7 ออกแบบนิเทศศิลป์
3.8 ศิลปกรรม(ช่างศิลป)
4.1 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
4.2 อาหารและโภชนาการ
4.3 การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.4 ธุรกิจความงาม
1/2

ลักษณะที่ 1 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
4. คหกรรม

5. เกษตรกรรม

6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชา
4.5 ธุรกิจคหกรรม
4.6 การจัดการธุรกิจอาหาร
4.7 เทคโนโลยีการอาหาร
5.1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5.2 เกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ
5.3 เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร
6.1 การโรงแรม

6.2 การท่องเที่ยว
6.3 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
6.4 การจัดประชุมและนิทรรศการ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
7.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
8.1 เทคโนโลยีระบบแสง
8.2 ดนตรีและเทคโนโลยี
8.3 เทคโนโลยีระบบเสียง
9. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม9.1 เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม
9.2 อากาศยานเพื่อการเกษตร
9.3 เทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม
9.4 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่
9.5 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

2/2

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25480171107033
25622661100076
25511641110887
25600091100221
25490091104092
25490221105307
25490221105206
25490191106597
25500211107017
25490221105195
25470191100238
25500211107028
25540091103374
25540201100193
25511361108164
25490221105241
25490191106619
25540091103407
25540201100226
25490221105263
25490191106621
25540091103396
25540201100204
25640214000052
25510091108005

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25490221105252
25490191106608

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (4 ปี) มหาวิทยาลัย
นเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25640214000107

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25480211108512
25510091108016
25490221105217
25520091104283
25470191100249
25570201101568

25540201100215

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25610214000701

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25540091103418

25490221105228
25560201101286
25500211107041
25520091104024
25490221105239
25520091104035
25560201101297
25500211107052
25500211107063
25540091103385
25510091108027
25580221101538
25490221105274
25550211103288

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25470091104081
25520091104294
25530091102372
25480011107709
25491731104438
25551541100125
25641734000444
25551411100086
25471441101497
25631454001634
25541471101803
25501501105075
25491511103905
25631521100124
25581561101447
25561571100535
25551621100506
25621531100097
25631751100031
25491671104555
25571701101172
25511711108047
25571741103022
25611551100034
25601581100128

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา - จิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25431681100509
25521631102236
25631414000908
25541551102926
25501391108471
25401411100506
25511431102683
25471441100902
25631441100040
25501451108657
25491461108321
25471471101658
25491721109332
25511741102733
25481511104141
25481521101778
25481791107472
25521541102776
25471561103447
25521571103938
25501591103231
25491601106932
25491611100958
25471621100283

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501531103987
25511751103858
25471641100726
25551661100376
25491671102259
25461681100525
25481701105659
25501711110311
25520261104642
25511421107081
25481481102909
25541491102762
25491761107389
25501501107009
25501581105129
25521631102721
25501691101533
25501401107651
25521431101964
25501441108612
25511511110679
25481521106188
25621691100086
25621711100608

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25581641102559
25511751106659
25501851110801
25611851100579
25611851100567
25511431102705
25581511101363
25571561105305
25491591103037
25581611101836
25581631100207
25621691100022
25611854000174
25611854000185
25501851100271
25541511102279
25361851100567
25591571100652
25501851104016
25491511103894
25561571100513
25531671101174
25571701101183
25571531101004
25551401102886

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501391105387
25401411100528
25491771101204
25501421104132
25511431102615
25531441101639
25501451108679
25511461108299
25491471106768
25491721109343
25491511106087
25481521101791
25491791108463
25501541100682
25471561103469
25551581102662
25501591103861
25491601108978
25491611100622
25501621101142
25491531103479
25511751103871
25471641100715
25551661100387

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491671102395
25461681100503
25481691101373
25481701104579
25501711108241
25481481103304
25501491105952
25511741102755
25501761107515
25501501105086
25551551103131
25471631100633
25610261100040
25531431100929
25551751101254
25551671100759
25591391100606
25401411100607
25621771100066
25581791101296
25541601102887
25491611100633
25491671102327
25481701107663

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501401107662
25561731102491
25501421103917
25471441100979
25511461108301
25551471104403
25511741102777
25491501104826
25481511100203
25491561110245
25481571102663
25501591103163
25501621101131
25641644001041
25461681100514
25491691101712
25501711108263
25481451107362
25491481103136
25541551102937
25501581105118
25431631100392
25591411100575
25621771100070

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25521431103145
25471441100957
25571451101073
25581471100705
25631721100030
25501791100533
25491561110291
25521601107216
25491611100936
25501621101164
25621751100034
25641644001052
25531671101782
25601744000169
25561551101501
25491531106383
25621701100030
25641644001445
25551481101592
25621854001209
25631524000451
25571451100948
25591611100724
25640264000496
25621771100057

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25521431101975
25471441100968
25581471100716
25501791100522
25491561110267
25641584000616
25621604000831
25491611100925
25501621101175
25531671101793
25551681100277
25481481103282
25601744000327
25491531106394
25551481101333
25511741102799
25601771100046
25561501101189
25620261100070
25501391105409
25401411100552
25471441100924
25551471103097
25621721100045

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25551511106613
25481521101857
25481791107483
25491561110302
25521581102174
25491601106875
25601621100724
25551671100805
25541681100783
25631701100099
25481451107373
25481761106613
25501551106397
25551631100079
25491691101701
25641774001214
25501691101522
25601391100124
25571701101194
25491391105048
25491661101584
25481481102898
25491761107391
25551771100593

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501431108014
25621494001615
25491721109321
25501591103387
25591671101913
25501711111413
25541681100862
25511751103893
25551741100601
25501441102626
25601621100738
25491671104566
25571701101205
25531761102939
25551481101322
25561501101156
25621791100628
25501621101276
25541671101208
25551411100863
25561561104808
25561501101235
25491391107715
25401411100574

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491771100157
25501431101455
25501441102648
25501451108668
25471471101647
25491721109354
25491511100147
25481521101846
25521791102471
25491561110289
25471581101987
25491601106831
25501621101153
25491751102822
25581641100759
25491671102362
25491681100697
25571701101216
25541711104184
25561421101776
25481481102933
25521741103252
25511761105885
25561501101178

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25551541100136
25541551102948
25561571100546
25491691101699
25551481102582
25621691100059
25630264000721
25601771100756
25521431101997
25501441102637
25581471100694
25431491101228
25491721109534
25501501105222
25491561110313
25621604001178
25491611100947
25501621101186
25531751101217
25641644001265
25521671103546
25561681100842
25481481103214
25601741100430
25511761107415

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25401411100585
25531441101584
25581471100727
25631791100026
25571531100339
25571681104105
25491771101215
25571701101238
25551401102919
25570261101835
25491391105037
25541411100489
25621771100052
25561421100639
25511431102637
25531441101595
25481451107395
25491461108319
25471471101671
25491721109297
25481521101813
25521791102482
25551541100147
25491561110256

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25461571100679
25491601109024
25491611100598
25501621101118
25571531100328
25511751103847
25471641100737
25551661100398
25491671102338
25461681100563
25481701104603
25481481103181
25501491105963
25511741102812
25511761104783
25501501105108
25531551103241
25511581105852
25521631102247
25491691101688
25631691100075
25551401102897
25500261103975
25491391105026

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25401411100539
25511431102626
25531441101606
25481451107384
25561461102592
25471471101669
25481481103192
25491721109308
25501501105187
25481521101824
25521791107138
25521541102822
25491561110324
25501571102654
25501591103872
25521601105888
25491611100609
25501621101107
25491531103481
25511751103869
25471641100693
25551661100409
25491671102373
25461681100574

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25481691101362
25481701105481
25501711110467
25471771102631
25501421103906
25511491106291
25511741102823
25461761101187
25561551101499
25471581101965
25491631100488
25621531100095
25521571106774
25541681100884
25491511103872
25501701109116
25520261101492
25571531100363
25551401102908
25501391105376
25401411100495
25491771101182
25511431102694
25531441101494

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501451108681
25501461108928
25491471107602
25541491102751
25491721109286
25491501104861
25481521101802
25501591103229
25621604000842
25491611100914
25501621101197
25511751103882
25471641100704
25551661100411
25491671102384
25461681100492
25481701107652
25501711108564
25511741102845
25501421103941
25481481103293
25521761108845
25521541102833
25501551107501

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25471581101976
25431631100414
25621691100623
25481691101349
25501791100544
25631521100095
25531441101617
25581471100738
25491721109409
25551791103778
25561581101278
25501621101208
25541681100873
25481481102944
25511741110012
25531761102941
25540261100278
25501851100326
25611851100853
2562185400082
25611851100597
25611851100624
25611851100841
25621854001198

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25611851100617

25621854001806
25621854001558
25631854001627
25491391105015
25401411100563
25621771100061
25621424000368
25511431102648
25471441100946
25481451107406
25501461108805
25491471109086
25491721109319
25491511104107
25481521101835
25431791100208
25561561102569
25461571100681
25501591103218
25501601110116
25491611100611
25501621101129
25511751103904

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หน้า 22 / 84

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25541661100601
25491671102349
25461681100481
25481691101351
25481701105661
25501711110478
25611854000163
25611851100834
25611851100879
25611851100600
25611851100869
25481481103203
25541491102784
25511741102834
25461761101198
25501501105119
25501551106408
25531581101062
25521631102258
25561471102931
25591611100735
25591621101129
25531751101241
25571701101251

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25621691100612
25490161105626
25510161100689
25631994001937
25641584001369
25631391100060
25581431101059
25571451101141
25551481101625
25621494001569
25541671101243
25490051100472
25490081106009
25460201101173
25531641105164
25596411100118
25582801102762
25632754000323
25632704001982
25622854000288
25562871103634
25622804000575
25572801104357
25582781102962

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25562841103348
25481391100165
25562831103292
25562691103509
25582731102414
25562751103596
25592731102168
25572781104513
25562871103667
25562801104762
25592731101966
25616211100361
25572781104344
25572851104364
25572721104336
25572781104614
25511911108075
25621952100338
25290511100144
25451281101802
25460571101084
25460021101048
25551801101158
25460041100782
25400051100426
25531031101533
25560261100552
25450201101069
25510271103573

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การต่อเรือหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หน้า 25 / 84

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25561371101668

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25461041101402
25510211107119
25460241100571
25450681100681
25401331101058
25501411103962
25491431101162
25481441101127
25501451108782
25491461108286
25501471103632
25511761105942
25511511105123
25531521103203
25471541100813
25561591100717
25521601105899
25501611100937

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25471531101756
25521751104208
25481711107135
25570231102247
25491021111584
25620091100234
25470541101093
25501811100974
25480111105912
25480181100532
25140071100025
25431191101001
25571341101993
25461261100629
25461101100677
25632881100090
25560051101605
25511131105064
25501001104405
25521231106102
25501271104787
25511831101552
25511391108033

หน้า 26 / 84

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501491105851
25491501104815
25561551101545
25471561103436
25501581105142
25431621100571
25491671102351
25491681100844
25481701105446
25271071100122
25511301103296
25391111100232
25450681100657
25400191101096
25491771111655
25542501101381
25630511100053
25580681100944
25411001100445
25350681100083
25230511100057
25340681100069
25610511100026
25501051101947
25490681101574
25511761106019

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย
รังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์
และการสร้างตราสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25521601108364
25512261103451
25430541100492
25361601100536
25531581102895
25570221101381
25521431103191
25501461108873
25491501104872
25501521101635
25561561103829
25521631102855
25461071102136
25550681100546
25520261101503
25521451102045
25491511110014
25501621101366
25621651100024
25330511100205
25620571100051
25521331101906
25491391105127
25630024000555

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520051104406
25501291110887
25610541100122
25470731101476
25150741100043
25541141101402
25622881100040
25610571100105
25510111105443
24820011100012
25440031100046
25370041100095
25481931101864
25481931102022
25520051102714
25151031100023
25331291100213
25431051100702
25520061103839
25511461108266
25481691101428
25421021100707
25480101106023
25500101104675
25512601104999
25490231104274
25620231100625
25632631101290
25632631101327
25632631101287
25632631101270
25632631101333

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25632631101304
25632631101311
25482201103168
25582881100432
25590221100527
25301111100208
25460101101003
25060511100014
25481921104304
25481911106272
25571971102724
25481991103795

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25581621100465

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25451651101555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490731102413
25511761105964
25511071107328
25562251102397
25570021101502
25501041109653
25290681100064
25491771101529
25491471106713
25511731107074
25501811101018
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25621224000164
25611971100364
25220511100045
25511131105086
25521281106849
25411001100434
25521921105118
25481911106294
25481951102171
25471981100856
25481991103839
25500901104639
25511031105232
25481231106456
25501271102021
25510211107121
25290681100121
25491391100425
25481441102422
25511761105986
25491511103938
25501521102546
25551561105268
25511601106449
25491611101059

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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25511341106406

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25522611104744

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25361321100153

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501621101355
25511631102213
25481691107267
25581701101274
25491071104659
25511301103241
25581111100852
25541161100921
25381191100487
25562251102408

25621661100051
25621441100022
25610561100069
25490101103379
25561031104102
25510101106318
25511691108194
25622284000116
25571161100248
25480101103547
25510201105871
25510561103665
25531171103057
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มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25470201101624
25550571102423
25461801100719
25491471106691
25491501104883
25501521102568
25471541100723
25291591100199
25572281100491
25521551106041
25460151100907
25501181103595
25541471103974
25561501101257
25471531102206
25491681100787
25551711103522
25501811101029
25571661104193
25501521106348
25550541105142
25510101105161
25631484000377
25611511100078

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยตาปี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25631544000025
25611571100043
25621591100108
25621621100028
25602501100566
25632504001271
25592501100036
25631131100054
25581401100398
25561231102484
25621331100028
25591391100595
25631631100021
25522501105258
25540101103072
25610834000856
25511231108068
25581261101826
25571751100481
25581731101841
25561651101423
25521261103618
25511531104372
25581511100474

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25641974000024
25571611101655
25491681100809
25491711107709
25590541100036
25621571100130
25570901100532
25561571100502
25551441105614
25620041101037
25551701106153
25380561100184
25582501100147
25611511100067
25531551103263
25510081106755
25541801105343
25551701106208
25622021100021
25632691100033
25631134000288
25641734001311
25602501100814
25630574000545

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่อง)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25621981100057
25631994000486
25631994001432
25621534000719
25631111100093
25621001100037
25621644000442
25631111100027
25610101100026
25632884000013
25551971101372
25621971102347
25621971100062
25510081107442
25521201104872
25531261101819
25640574000129
25600591100608
25511731107039
25500081107529
25491691110688
25500081106618
25531171103079
25501001104383

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25350731100099
25461801100721
25561971100484
25631994001476
25510231110104
25551411106522
25551431100573
25541451103522
25521731105286
25561671100852
25550571102434
25621661100105
25351801100199
25631994001487
25641464000163
25460101100968
25490131102866
25401331100992
25542501101278
25621661100055
25461131101424
25611341100254
25632691100026
25570531102858

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สาหรับธุรกิจออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25490241101878
25401331100968
25470731101138
25521271101854
25570021104082
25631111100077
25060511100025
25511131106471
25540571102308
25351801100201
25411001100467
25501181103606
25481921104348
25481911106283
25481951102182
25481991103806
25481991103806
25500901104628
25510211107132
25490131107333
25481441102409
25491471106702
25511761105975
25491501104894
25491511103949
25501521102557
25291591100188

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491601107494
25511631102314
25491681100798
25481691101417
25491711107722
25461071101135
25510081106766
25480101103514
25501811101042
25490731102446
25511301103263
25410181100242
25511341106417
25361321100175
25590511100711
25491221106333
25550271101788
25401331101003
25492261102705
25431621100132
25551701105782
25300541100058
25511161102468
25501101102461
25290681100097
25151031100012

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25221111100053
25531671104223
25591041100923
25611421100036
25511811105846
25491511103962
25481441102433
25511761105953
25552501101011
25492261102716
25521531104777
25340541100042
25471051101178
25481921104326
25501441102615
25611951100314
25580151100787
25571561105136
25590511100709
25481921104315
25640744000073
25570151100641
25511131106482
25561401108955

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25461001101058
25481911106349
25510211108346
25491721109859
25511761105997
25491511103951
25481561109175
25501591103365
25310541100048
25511341106384
25451261100764
25522611104733
25572681102778
25500901104606
25501621101377
25511631102325
25401331100981
25501101102483
25481441102411
25492261102694
25491391105116
25481951102193
25401331100979
25591521101242

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25591731100176
25510101104529
25630531100025
25580091101376
25620071100098
25591731100187
25491601106919
25631644000612
25501581112408
25491711107733
25521671106718
25621031100030
25521581105357
25561801101846
25641444000429
25500101106194
25571951102103
25511831105624
25511371102394
25491411102521
25501431101444
25551551103445
25511731107052
25531671101771

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลกและการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเงินและการลงทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25600541100772
25482021108502
25560161104217
25572681102789
25550611100921
25570151100674
25631301100026
25641924000265
25481951102801
25551921102445
25501941103757
25481961102622
25551731102624
25511301103274
25341111100078
25491171106269
25571631100037
25500061102072
25561571100423
25542261105355
25541301101319
25630234000986
25611854000095
25611854000725

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25570021101513
25521631102866
25620231100095
25520101105059
25582881101062
25510031100257
25620274000967
25480031109254
25540101105153
25530101102507
25500221105332
25631564001579
25571421101046
25520831101776
25511711107825
25582681100518
25511401107595
25501001104416
25571181100318
25520261104653
25511831105635
25501371100806
25531041100779
25611861100030
25491391105083
25491771101294

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25481441102376
25491471103337
25501501105244
25501541100197
25471561103458
25461581101121
25521591104245
25501621101287
25521751104232
25511641102451
25491731104416
25491681100822
25641694001171
25581701101263
25510081100534
25480181100543
25471111101311
25562601100877
25532611102563
25480111105956
25480111105967
25400051100189
25641854001112
25501851103724
25540681101028
25551631100226
25561661101132

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25530231100612
25540101101992
25511201104623
25611324000456
25631864000829
25631864000414
25631864000425
25631864000436
25631864000662
25631864000673
25631864000695
25631864000706
25631864000717
25491861105557
25631811100044
25480181100565
25611571100020
25511131105097
25561401102472
25641434001352
25471301101255
25620021100068
25581611101522
25620131101003
25510051102263
25520041104377

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25451281101813
25501271102357
25610131101015
25571421101035
25631481100042
25561501101246
25581591100124
25551601103103
25641531100020
25561731101725
25641671100038
25400051100101
25490051100461
25610161100487
25571391101291
25571501102801
25581711100566
25581971101634
25531591102334
25470051100312
25421931100484
25630201100075
25470051100323
25491071104661
25520261101514
25501691104075

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25521051108126
25511361108175
25521751106065
25491711107968
25471441101014
25481761105285
25571511102194
25451591101007
25531731101193
25510071105538
25481431101194
25481701105593
25510681109711
25551661100725
25581271102503
25630111601397
25630111601384
25630111601404
25480111105945
25482201103135
25632631101269
25632631101227
25632631101234
25632631101211
25632631101255

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตกระบี่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25632631101240
25581561101436
25471051101191
25550091102194
25541711105387
25410181100231
25490681100527
25481991105742
25550541100653
25631474000297
25572501100506
25581531100329
25520511101589
25481911106406
25570051101584
25551801101169
25480131103078
25491681100754
25510081106744
25551801101125
25511731106962
25630564000342
25641934001133
25571801104233

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอ่างทอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การท่องเที่ยว และสุขภาพนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสาราญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25620191100185
25490681111542
25480541100712
25550211103312
25551561105257
25570561100578
25511731107028
25631571100029
25641944001393
25532241104327
25561131101436
25481401105742
25530041104007
25511941103782
25511971104022
25481981100925
25551431100562
25531441104115
25491511104017
25631644001646
25550561101116
25460731100619
25610134000566
25501591103319

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนาและงานอีเวนท์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25631994002073
25491681100776
25511921101776
25511931103105
25491271104808
25511761105931
25501621101388
25571631100094
25511071107339
25541451103533
25491611107798
25491721109477
25501521101624
25641774001348
25622664000096
25460741100543
25532631105063
25551501102797
25491601110238
25431621100547
25491531106372
25551631106245
25521641102992
25511731106973

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการทางดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491711108014
25622661100066
25620831100028
25550241100716
25491411103432
25511761105929
25341591100083
25481691101632
25481941102743
25481951102283
25531981101573
25551431100551
25500731101907
25501291110898
25480041103269
25621391100026
25511291109696
25530681105055
25541431101033
25521801104057
25471441100992
25451501101424
25510051102206
25570241101405
25491371101604

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25431561101687
25541701102708
25531301100857
25560201102906
25570081101014
25410101100399
25491711107957
25560051101616
25511331108058
25620091100231
25621951100318
25610161100158
25481951102272
25570051102405
25610531100036
25520091106869
25610141100026
25561401101324
25631731100032
25430511100746
25270021100114
25491711107856
25480131103045
25520051102668

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491741102066
25481761105296
25491501104973
25541561103783
25571631100072
25471651102266
25630051100104
25550051100164
25620091100235
25470681101076
25520091104338
25640684001371
25610131101055
25431541100469
25491501104938
25520261104359
25641864001258
25620044000106
25611441100023
25611951100029
25400051100246
25480181101162
25581691101958
25490081107034

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
20160261100028
25230021100075
25461341101348
25460051100311
25570051100234
25590051100113
25570051101437
25511321102365
25500061102983
25511321102387
25520101105779
25571331100877
25450011102341
25630051100074
25610564001306
25621691100068
25491421103196
25520051102782
25561511101877
25480101106067
25490031108164
25531701103574
25551561106271
25511531105799
25491751107017

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25471441101824
25561581101289
25511731105713
25481691101608
25430041100889
25520061107384
25420051100204
25611371100032
25541711105398
25620041100025
25560051101649
25500101106216
25501371100784
25571341102004
25492021105061
25521811104328
25471221102472
25571301100334
25560681102279
25501461108851
25411371100299
25482201100514
25632631101194
25632631100904

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25632631101200
25541741101173
25270031100014
25630181100035
25520101105781
25632631101037
25632631100947
25632631101069
25632631100957
25632631100981
25632631100960
25632631100998
25632631100977
25632631100183
25632631101071
25632631100931
25632631101001
25632631101010
25632631101021
25632631101047
25632631101055
25532201105177
25632631101355
25532201104547
25500021104068
25641834000581

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอ่างทอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาสาหรับบุคคลพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25631041100048
25491861105491
25500081106045
25541651101858
25601301100035
25631344000034
25510071105325
25640061100049
25620071100080
25511911101742
25561131100929
25541281103624
25591221100438
25631371100022
25591041100168
25491861105478
25621864000648
25620831100020
25610071101228
25561071101856
25500081106012
25501651103801
25620561100029
25611881100038

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25581341100183
25561101103176
25632881100070
25561271100295
25572611102354
25410041100347
25621261100032
25620071100020
25491861105546
25621864000637
25621864000762
25572501100484
25500241101486
25500031108648
25621864000661
25491861105467
25621864000918
25621864000929
25270031100036
25591371101144
25621281100053
25591371101155
25491861105513
25621864000784

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) วิทยาลัยสันตพล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย -การศึกษาพิเศษ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา (4 ปี)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ปี) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หน้า 59 / 84

ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25621864000795
25621864000806
25621864000817
25602501100184
25620031100127
25470031103324
25470031102593
25571371100556
25571371100545
25561071102251
25621864000615
25621864000659
25621864000749
25621864000751
25621864000975
25621864000986
25541371101071
25500101106227
25621281100055
25581141101147
25380041100107
25600081100545
25610071101204
25521921105129

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25641224001202
25611041100137
25610071101077
25470041103628
25591371101133
25460041101445
25561911100814
25561911100825
25571131101821
25522191100358
25522191100437
25522191100418
25522191100347
25522191100371
25522191100334
25522191100328
25522191100369
25522191100426
25522191100382
25522191100399
25522191100401
25522191106683
25561071101889
25571331100765

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25561131101458
25520101105803
25550071102484
25480021103728
25561911100836
25622191100369
25622191102769
25622191100294
25622191100248
25622191100257
25622191100389
25622191100347
25622191100404
25622191100359
25622191100397
25622191100331
25622191100376
25522191106659
25400041100807
25621281100059
25621131100045
25482201100604
25350041100249
25641274001095

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25571331100787
25190071100019
25591221100449
25520041106076
25600081100174
25510081106305
25610071101064
25530041102444
25610071101239
25500081106078
25571301100356
25631101100027
25561141100752
25380041100309
25571331100798
25500081106023
25610071101092
25571301100345
25621261100049
25611881100032
25591141100158
25140071100036
25631301100041
25561271100431
25470031102604

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (4 ปี)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2560)
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1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25490041103169
25610071101217
25620081100145
25622191100124
25340031100012
25480021103717
25610071101055
25640104000689
25380041100322
25601301100031
25610071101084
25500081106034
25510071103503
25632884000158
25631341100047
25630041100096
25382201100478
25610034000328
25580041101628
25510051108732
25460011101284
25410511100305
25370031100331
25510041104106
25400051100191
25410201100378
25501851100348
25450241100726
25451601101515

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (4 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (4 ปี) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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25450231101772

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490091108069
25490101103537
25510561103733

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25450681100692
25481701106706
25541761103436
25551561105279
25501621101399
25491371101593
25571671100998
25611651100022
25481441102444
25480741100883
25501521106361
25491661101854
25510101105183
25480101103784
25571611101699
25610131101027
25580131100166
25510051100351
25400051100369
25400051100202
25491861105535
25631864000245
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รหัสหลักสูตร
25622033501395
25622033501507
25492031103734
25622033501452
25442031100465
25622033501439
25622033501428
25622033501518
25622033501417
25632033501611
25622033501474
25622033501496
2562203350146
25622033501463
25622033501441
25622033501485
25612033500933
25562031100806
25622033500866
25632033501249
25642033500227
25622033501272
25632033500867
25562031102821

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25612033501113
25612033500505
25492031103677
25612033501056
25612033501146
25612033501089
25612033501078
25612033501067
25612033501091
25612033501124
25622033501384
25622033501362
25622033501373
25612033501135
25612033500494
25612033501102
25492031103699
25612033501168
25612033501157
25612033501179
25612033501225
25612033500472
25612033501181
25612033500483

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25492031103723
25622033501406
25612033501214
25612033501192
25622033500877
25612033501203
25612033501045
25612033500944
25612033500999
25612033500977
25612033500966
25612033501034
25452031101118
25622033501351
25622033501349
25612033501023
25612033501001
25612033501012
25612033500955
25612033500988
25622033501338
25642033500936
25572031101551
25632033500632

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนยโสธร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25642033500947
25632033501172
25572031101786
25622033501261
25490081106224
25490081106191

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

25550051103459
25560271100305
25561991102624
25491301102675
25360681100242
25481441101116
25541681100917
25541801101473
25310681100112
25480681101077
25570541100475
25541801101484
25270011100181
25410051100192
25540091105139
25450091100922
25631454000835
25560221102526
25571031102909

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25511761106144
25480051100414
25450041100184
25501951102195
25481441100993
25571631100083

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25471441102836
25531991103025
25511991101987
25481991105786
25531991102979
25531991101359
25481991105808
25481991105797
25501941103768
25531991101348
25520151104717
25531971102336
25511911101707
25480111105866
25626611100023
25626091100290
25562871103656
25562871103612

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 1 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25591631100041
25621644000958
25540901102259
25561461102581
25622854000266
25616211100045
25511911106692
25622814000734
25572801104684
25572801104695
25592801101841
25572781104579
25541261101293
25541671101221
25551561102142
25616211100048
25626331100071
25541671100646
25610561100036
25610561100022
25571991102085
25551411100266
25500131103352
25562801103434

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25562691103511
25572851104634
25572841104982
25572731104765
25521521105935
25541411105542
25582261100253
25610101100022
25626091100297
25572831104946
25616031100038
25582781102231
25572841104971
25572731104776
25572781104592
25562871103691
25572851104656
25582751102362
25620541100267
25561921101028
25541701103103
25511931103151
25551971101359
25541501100524

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถาบัน
การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25561641101793
25580681100933
25631441100069
25611031100028
25560681100198
25501811100996
25490231104307
25630514000785
25640684000043
25350681100724
25541741105302
25471401102415
25632631101347
25532201102545
25632631100181
25500231104894
25620231100175
25570151100707
25510101105205
25631661100058
25581731101852
25490051100393
25520041108078
25622661100046
25591531101568

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสุโขทัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25621691100077
25570051102304
25471661101108
25611661100068
25621941100023
25481441102545
25501461108895
25471531101234
25471581102562
25621591100089
25440011100549
25090041100026
25140071100047
25640684000032
25620041100206
25450051100297
25491661101922
25491501104747
25531471102487
25481711107078
25521631102269
25491751102844
25541451103566
25501461108884
25501551106454

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25491731104405
25460081101451
25522501102615
25420011100378
25630211100037
25561611102183
25570151100718
25520051102815
25501911104496
25591531100141
25551411100874
25631991100134
25491501104793
25491681100721
25531441101966
25531761102952
25501441102604
25330741100199
25500141100653
25551921103018
25501931110078
25611281100059
25440051100127
25611291100027

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25481371102075
25420511100497
25481131106196
25500031108604
25480151103418
25511831101574
25471051101167
25481441102578
25491471106792
25531761103481
25501501105255
25481561109153
25471591101527
25501621101309
25481691101474
25481711107056
25590101103469
25501301102125
25491161100903
25481881100613
25631344000091
25531261100831
25502281103709
25532281103376

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25591441100343
25510101104968
25480181100576
25450061100851
25370681100175
25510541100952
25481181103389
25501201104183
25490611100204
25491771101373
25521641103047
25451031101253
25612611100033
25481921104416
25550091102205
25610041100042
25420681100441
25631711100175
25611791100025
25611531100976
25631981100058
25501761105489
25610561100081
25621531100086

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล มหาวิทยาลัยตาปี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25620091100225
25621791100071
25630731100048
25500211107254
25481441102499
25491501104578
25510211107209
25521601105912
25551641100341
25611504000344
25481431101058
25560681104384
25621371100066
25611651100046
25621941100020
25500901104641
25621681100038
25631261100022
25570051101426
25620151100050
25561131100907
25561801100362
25511761106032
25581561101469

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25571631100048
25481691101507
25500071107967
25520031109405
25561271100609
25501391110743
25501621101311
25611711100020
25550091103937
25631344000089
25581991100409
25620162300058
25610151100038
25641404001426
25511551106578
25610131101035
25430021100224
25520051102635
25570051101459
25610021700357
25610544000437
25610564000373
25560681100209
25510211107176

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการ
อาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรใหม่
(พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25481931101932
25631651100040
25511971104077
25632631101181
25632631101114
25632631101134
25632631100915
25632631101158
25632631100928
25632631101107
25632631100950
25632631101169
25632631101123
25632631100933
25632631100980
25632631100961
25632631101144
25632631101170
25482201100525
25630231100023
25450191102363
25531951101849
25570051101573
25510211107255

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25520131101058
25521721107401
25360071100121
25491791108237
25350041100227
25471591103182
25160021100022
25550031106383
25500231108933
25632033500643
25642033500565
25492031103666
25460151101021
25551731103221
25480151103407
25581991102768
25591971100320
25631994001882
25580261101792
25561481102458
25641974000092
25501921104712

4. เกษตรศาสตร์

25471441100913
25522501103649
25572671102575

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศเเละสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520131101047
25630201100037
25511981102537
25570081101914
25481971103128
25491411102609
25611611100154
25481921104427
25481931102314
25541761102615
25501751112622
25520131104276
25471971103106
25630081100123
25530151104257
25481931101965
25521461106838
25350021100271

5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

25490051100404
25630221100083
25621911100134
25530051101523
25631721100049
25531631101506
25500061102511

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นาและการสื่อสารทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491411102576
25641574001032
25491731107149
25511071101041
25520091100863
25590051100034
25510211107299
25500241101587
25571341102162
25561401102505
25511271104351
25511421104875
25481441102534
25541581102514
25610731100054
25591301101001
25531121102714
25532611105419
25632881100094
25441141100319
25532261105275
25581431101331
25491471106746
25511761106111
25521511105045

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501621101254
25551531102745
25501751103071
25541681100895
25490181100555
25511191104227
25582251101488
25512301106673
25621661100038
25570231102258
25542031102097
25622033501283
25632033501598
25632033500878
25612033500922
25632033501014

6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25620731100032
25610681100216

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
1.1 ช่างยนต์
1.2 ช่างกลโรงงาน
1.3 ช่างเชื่อมโลหะ
1.4 ช่างไฟฟ้ากาลัง
1.5 ช่างซ่อมบารุงเรือ
1.6 ช่างก่อสร้าง
1.7 สถาปัตยกรรม
1.8 สารวจ
1.9 โยธา
1.10 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.11 ช่างโทรคมนาคม
1.12 เมคคาทรอนิกส์
1.13 ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
1.14 อุตสาหกรรมยาง
1.15 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
1.16 ช่างซ่อมบารุง
1.17 ช่างต่อเรือ
1.18 ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
1.19 การผลิต
1.20 เครื่องกล
1.21 ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
1.22 เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
1.23 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.24 ยานยนต์
1.25 โลหะการ
1.26 ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
1.27 เทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล
1.28 ไฟฟ้า
1.29 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
2. พาณิชยกรรม

3. ศิลปกรรม
4. คหกรรม
5. เกษตรกรรม
6. ประมง
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา
2.1 การบัญชี
2.2 ภาษาต่างประเทศ
2.3 พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์
3.1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
4.1 เทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์
5.1 เกษตรศาสตร์
5.2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์
6.1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.2 แปรรูปสัตว์น้า
7.1 เทคโนโลยีสิ่งทอ
7.2 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
7.3 เคมีสิ่งทอ
8.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 2 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
1.1 เทคนิคเครื่องกล
1.2 เทคนิคการผลิต
1.3 เทคนิคโลหะ
1.4 ไฟฟ้า
1.5 อิเล็กทรอนิกส์
1.6 ช่างก่อสร้าง
1.7 เทคนิคสถาปัตยกรรม
1.8 สารวจ
1.9 เขียนแบบเครื่องกล
1.10 เทคนิคอุตสาหกรรม
1.11 เทคนิคพลังงาน
1.12 เทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก
1.13 ช่างกายอุปกรณ์
1.14 เทคโนโลยีการต่อเรือ
1.15 การตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
1.16 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
1.17 เครื่องมือวัดและควบคุม
1.18 โยธา
1.19 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
1.20 เคมีอุตสาหกรรม
1.21 ปิโตรเคมี
1.22 ช่างอากาศยาน
1.23 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.24 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม
1.25 เทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
1.26 เทคนิคควบคุมและซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง
1.27 เทคนิคซ่อมบารุงเรือ
1.28 เครื่องกลเกษตร
1.29 ปิโตรเลียม
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ลักษณะที่ 2 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. อุตสาหกรรม

2. บริหารธุรกิจ

3. ศิลปกรรม
4. คหกรรม
5. เกษตรกรรม

6. ประมง

สาขาวิชา
1.30 ช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ
1.31 ช่างกลโรงงาน
1.32 ช่างท่อและประสาน
1.33 ช่างยนต์
1.34 ช่างโลหะ
1.35 ช่างจักรกลหนัก
1.36 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1.37 ช่างบารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
1.38 ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1.39 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
1.40 เครื่องจักรกลเกษตร
1.41 เครื่องกล
1.42 ไฟฟ้ากาลัง
2.1 การบัญชี
2.2 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2.3 ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2.4 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.5 ธุรกิจการบิน
3.1 ดิจิทัลกราฟิก
3.2 เครื่องประดับอัญมณี
4.1 การจัดการดูแลผูส้ ูงอายุ
4.2 เชฟอาหารไทย
5.1 เกษตรศาสตร์
5.2 พืชศาสตร์
5.3 สัตวศาสตร์
5.4 ช่างกลเกษตร
5.5 อุตสาหกรรมเกษตร
5.6 สัตวรักษ์
5.7 เกษตรอุตสาหกรรม
6.1 เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
6.2 แปรรูปสัตว์น้า
6.3 ประมง
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ลักษณะที่ 2 : เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
7. อุตสาหกรรมสิง่ ทอ

8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
9. พาณิชยนาวี

10. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

11. อุตสาหกรรมการบิน

สาขาวิชา
7.1 เทคโนโลยีสงิ่ ทอ
7.2 เคมีสงิ่ ทอ
7.3 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
8.1 คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
8.2 คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
9.1 การเดินเรือ
9.2 เทคนิคเครื่องกลเรือ
9.3 อิเลคทรอเทคนิคอล
10.1 เทคนิคเภสัชกรรม
10.2 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
10.3 โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
10.4 เวชระเบียน
11.1 ช่างเทคนิคอากาศยาน
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25501921100368

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25490051100652

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25592801101817

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25622804000463
25592711100048
25626091100295
25572841104486
25622864000537
25582781102613
25562871103645
25572801104324
25562801103388

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25562831103281

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25582781102973

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25572701105098
25582721102897
25592781101703
25582781102591
25572851104678
25562811103457
25541801101449
25581131100303
25321031100358

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25541801101462

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25510031108662

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

25620231100627
25610234000308
25570151101484
25571031102911
25521931103499
25561551101512
25611441100165
25561531101396
25550571102388
25631991100103
25490681100505
25572501100495
25590541100771
25612284000047
25481921104484
25560201101308
25521301103758
25470511101112
25611271100169
25581571101112
25601711100355
25501811101007
25582251103042
25552281101264

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25490731102435
25571501103273
25620081100117
25541511100536
25561621101554
25531531102574
25290681100053
25532261101427
25540511101187
25521331101939
25620074000054
25621071100062
25540541100843
25602281100022
25632884000057
25521611102223
25481911106305
25551951100986
25571631100026
25610024000136
25570151100652
25491711107711
25631711100178
25481991103817
25631994002051
25631994002062

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25491221106322
25491041106671
25631141100215
25631921100055
25621311100046
25631564002007

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ มหาวิทยาลัยเนชั่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25351801100212

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25290681100086

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25521531105835

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511811102505

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25511941101802
25510211107143
25370681100164
25511811105835
25561031101042
25631651100651
25481031105003
25511441103628
25521471104602
25320541100152
25461261100642
25631994002049
25631971100038
25641984000284
25641674001235
25520051108169
25500741106904
25631111100102
25060511100036
25511281108312
25481401103828

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25470571101851

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25551801101215
25520031102633
25620031100025
25511001106285
25490041103147
25501181103628
25430221101183
25521921108077
25481931101976
25481911106327
25481951102169
25541981101664
25481991103828
25631994000767
25631994001926
25520051102692
25481031104992
25510261104191
25530251102469
25311311100077
25431051100713
25581041101135
25510211107154
25440061100286
25290681100075
25401331101014
25461391100916
25491411100585
25481441102398
25541451103588
25501461108849
25461471100926
25511761107437
25491511110025
25501521101646
25431541100526
25531551103408
25481561109142
25491601106921

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25481531103669
25431631100403
25481701105479
25491711107744
25501071107463
25490231104285
25501021100425
25550541105625
25460101100979
25570101101883
25500101104686
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25501811101031

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25480111105901
25511301103252
25551161100461
25491201103574
25511341106373
25451261100753
25552611103217
25472021100827
25562281100387
25582881100421
25451131101401
25500901104617
25491831107938
25502261102447
25451581101311
25431621100121
25491681100811
25622691100020

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอานวยการบิน
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25631461100041
25490231105038
25490231105027
25521431102021
25520511101567
25611034000869
25540511101334
25601031100135
25530511101715
25570561100624
25570541100262
25480091109069
25581331100261
25630101100025
25521601107238
25621441100036
25622661100127
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520011100201
25610511100037
25510031108673
25551191106145
25500051100574
25560541101824
25581031100111
25561221101381
25551331102181
25540541100854
25620541100172
25621521100073
25500201100716
25481441100194
25560561100342
25640064000639
25460041100196
25481951102226
25460201101149
25490191106474
25420681100395
25571391100953
25501411101971
25481431101172
25481441102736
25631541100029
25551561105314
25521601102211
25501611100915
25521631102798
25641754001223
25531731101204
25491711107979

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยทองสุข
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25510101104799
25300741100084
25520511101578
25620514000885
25620574000206
25531221100792
25481051101991
25470241101088
25611331100028
25561501101786
25631521100025
25571431101936
25501921104699
25630101100036
25632881100084
25630564001512
25591621101221
25550541100664
25470221102065
25481921104181
25481951102237
25140051100012
25480201105203
25481441101026
25481511108764
25510561103698
25310741100096
25631701100129
25581121100054
25562501100213
25570541100273

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25550211103323
25551971101495
25461051100604
25320031100032
25180041100059
25520051102679
25470201102096
25520271103901
25621861100069
25500061102522
25331411100159
25541431101055
25481441101037
25491461108354
25431761101149
25491501104848
25501551106509
25491601106886
25491611101015
25591621101805
25521641103003
25511731106951
25491711107992
25490081105987
25520041104366
25531941102107
25520101105239
25531221103097
25551561103648
25581631100106
25481691101338
25591481100884
25490531105943

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25521391106695
25511531105788
25521801102494
25500041103519
25400051100257
25460201100407
25290741100037
25481441101048
25570091102499
25501371100795
25520221105389
25520101105184
25400051100088
25180051100016
25560241100673
25590041100505
25550211103334
25581741102011
25520051102646
25501371101932
25240511100025
25511131106469
25581401102542
25260021100124
25420031100843
25360041100353
25520051102681
25590261100533
25580251100485
25470201103301
25490531105919
25641864001192
25641864001181
25510211107288
25470061101213

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศสธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรัง่ เศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25500131103306
25551411100119
25521431103167
25481441106909
25511451101245
25491721109499
25511761105918
25491501104984
25491511103916
25471561104235
25501571103104
25501591103321
25501611100869
25431621100558
25491731107116
25481691101621
25631694000303
25491711107981
25360081100392
25450101102846
25501651103812
25500731101929
25461261100631
25280511100064
25290741100048
25551461103895
25570561100591
25500211107399

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หน้า 11 / 56

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25481331104084

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25471441101036
25501461108838
25431471100978
25511761105907
25501501105233

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25551541100305

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491601106943

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25431621100143
25521631102743
25481691101643

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491711107878
25540101101834
25501121104263
25491681100833
25471221102156
25631994001858
25580031101594
25481991105707
25541801101541
25481991110692
25481991110692
25591971101207
25401981100691
25631994001871
25631994001869
25611041100025
25611861100038
25621441100030
25431671101151

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสากล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หน้า 12 / 56

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25551201102366
25640734000072
25531141104988
25560191104593
25500101104721
25582501100068
25481031104981
25510201100875
25571531100352
25500211107401
25481441101149
25481921104179
25481931101987
25591931101271
25401941100764
25481951102259
25632881100022
25631731100041
25511551106602
25400181100623
25320541100163
25521811103081
25631981100056
25560251100988
25451371100586
25490101104145

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

25490081106178
25490081106189

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบและออกแบบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25450051100466

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25491431101149
25490071104197
25610511100015
25571791105299
25611331100027
25622033501294
25622033501316
25502031104567
25622033501327
25622033501305
25492031103756
25640163500534

2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25510161106269
25631721100035
25510031100202
25551971101506
25411941100315
25481941102754
25541701103125
25562871103689
25551631105953
25481921104438
25541801101451
25500541110873
25370021100262

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25630044000219

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25470051100479
25540211103366

25491501104927

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581601100676

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25540541100314

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25630144000604
25520131106223
25590041101089
25531661101162
25481441107337
25490011105449
25481711107102
25531441101977
25481761105318
25561551101534
25620021100022
25450051100444
25500041103508
25500051100585
25481501104904

25481031104935
25540741100373
25510541102357
25481991104752
25400051100112
25641964000394
25551411106511
25450041101049
25300681100133
25561801100373
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25440681100241
25530041102422
25531951101851
25481691101384
25620091100299
25491801103389
25450051100455
25550511100694
25380041100333
25481931107692
25390201100264
25500211107423
25530681101681
25541401102547
25441931100273
25511951103399
25531431101649
25540151100153
25481961108494
25481981100879
25420141100687
25501911106555
25491501104782
25500081105628
25400741100669
25490011105798
25551941101233
25551971101528
25501991109039
25550271101924

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครือ่ งตกแต่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25520131101069
25501481107727
25360541100268
25540101101845
25572291100975
25500081105639
25521951102579
25420011100277
25491931102405
25541951101345
25501911106566
25531961103145
25400741100658
25420141100698
25420011100255
25501991109041
25500211107434
25571791103883
25551801101182
25320031100379
25511071107385
25580181100364
25431521101299

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25432211101127
25501921104745
25491941102812
25520151104469

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครือ่ งกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครือ่ งกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25622661100039
25501501105211

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25591981100231
25481981100714
25481961103678
25621691100079
25481981100824
25481961103228
25531971102347
25531961102166
25481981100914
25511981102559
25481961103689
25621941100623
25501921104734
25531971102358

25551641100363
25581951101406
25572831105148
25622814000543
25572701105109
25631601100029
25596811100086
25616211100030
25592781101725
25572781104568

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25572781104581
25501231106594
25582741102359
25551751106092
25570681100493
25531961103189
25641984000385
25381111102225
25581971101983
25572791104841
25572781105198
25572801104728
25592801101828
25596061100171
25616021100156
25572841104475
25582781102218
25596061100167
25572731104383
25572801104739
25562811103492
25622764000569
25562801103423
25562831103325
25582781103107
25582811102109
25562791103365

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกลเรือ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกลและการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25622854000277
25562741103584
25572781104625
25572781104524
25572781104535
25622814000936
25626331100130
25531431100931
25491461100131
25531561102691
25561611102161
25551671100772
25481711107045
25551751101309
25491681100686
25471641100825
25511911106714
25551981103713
25501991109028
25562741103551
25622804000474
25582751102529
25562801103401
25592741102272
25572841104993
25562831103314

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25562751103607
25572741104812
25572731104372
25616071100026
25606071100108
25562841103359
25582761102385
25632814001229
25572791104863
25592851101778
25572721104281
25562741103562
25562691103522
25562811103479
25552641104199
25630151100135
25626091100296
25562811103446
25572781104546
25572781104557
25501611100948
25501621101333
25541711105365
25551631105964
25551751106103
25491681100743
25581411101755

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตรัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเลย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25531991102992
25511931103149
25571911105113
25641394000402
25626211100129
25572691104502
25572841104497
25562801103412
25582801102244
25626711100023
25572831104452
25562811103481
25582691100043
25562741103573
25582781102602
25626091100023
25572811104415
25572781104603
25541711105422
25596811100075
25531741101699
25481511104139
25561601103712
25621611100165
25612671100020
25521131104997

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25481391105014
25511591103985
25551531101823
25561561105045
25491681100708
25570681100188
25531551103252
25641551100022
25572671105218
25600511100104
25482211103979
25571331100809
25560541100654
25501031104757
25580541100015
25500681101428
25581141100214
25552211102177
25552211102109
25500111106083
25480111105934
25560021101703
25590541100782
25500211107131
25501591103297
25630061100183
25511971101906
25532251103226

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครือ่ งบิน วิชาเอกเครือ่ งยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสือดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครือ่ งวัดประกอบการบิน
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25491461108297
25582251101567
25591141100057
25491661102552
25491031111866
25510021104508
25100041100016
25400051100167
25620261100072
25530061101884
25491411102565
25481441102556
25491721109501
25431761101217
25481561109164
25421621100434
25431671100688
25491711107788
25510101104845
25560051100042
25530151100422
25520061104302
25410051100225
25491511104006
25580061100596
25470681101043
25501001104427
25581501102071
25490041103158
25481921104192

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25481991105696
25631994000745
25400051100382
25580261101037
25500061102307
25481441102512
25491721109512
25491501104905
25481511104128
25531581101073
25401591100776
25491641100851
25491731107138
25481691101575
25481711107023
25430101100998
25510101106329
25501571102823
25631994000756
25480681101279
25551601104339
25431621100119
25510101105227
25640104000465
25420011100299
25440041100069
25551981103162
25510211107198
25431471100967
25591601101061
25471711102498
25510101104902
25501571102845
25480731102017
25420011100288
25310041100032

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25570201100174
25230021100086
25380041100085
25500061102318
25471441101429
25491501104769
25501521101725
25491731107127
25481691101529
25471711102509
25510101104957
25450061100816
25501571102834
25560251100999
25610131100202
25501591103264
25481931101897
25521601105901
25541671105236
25571991102715
25511761106133
25612281100192
25570051101461
25460081101462
25480241101236
25500611100385
25610901100075
25641484001291
25530031103681
25480101106034
25610051100036

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลทางสื่อสารมวลชน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพหุวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมัลติมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25611571100024
25501501105198
25541581103291
25551731102703
25481761105307
25470101101746
25620541100265
25532281101431
25541131102209
25541721104308
25541711105376
25510141102195
25571791100755
25581991102749
25511761106155
25541501102482
25551671100816
25511761106166
25531221103086
25560681104395
25481501104893
25471581102033
25620151100064
25420011100323
25330041100056
25470061101224
25520101105713
25551801101171

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25290021100239
25290041100017
25400051100404
25580261101026
25500061102331
25401621100072
25481691101542
25481711106999
25510101110752

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25560251101001

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25551561103637
25501591103376

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530091100291
25530681104414
25620044000128
25630194000857
24990011100011
25510021108773
25500061102375
25420011100953
25561731101736

25560151100627
25400051100393
25430151100937
25550101103073
25571531100341
25541771101064
25591161100408

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25571691102677

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25630204001815

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25581534000039

25631994001961
25480011105527
25380041100129
25400051100415
25510101104946

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตร
ใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25520051102624
25320681100179

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2565)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501421106999

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25571941101066
25200101100071
25631981100067
25610081100186
25620041100182
25611751100204
25651704000014
25621521100086
25640274001004
25612281100064
25400181100612
25641404001437
25520151106585
25630564000893
25330741100188
25510141104772
25420011100345
25300511100178
25610024001238
25411001100456
25430041100092
25481921104236
25501941102699

25471441101431
25551461103884
25501491105906
25511761106021
25501501105266

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25491511104063
25501541100502
25491581105152
25491601106807
25501621101298
25491751102833
25491731104449
25491681100719
25481711107091
25511071107363

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25502131108901

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25450051102975

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25590241102241

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510101104935
25511811102483
25510561103676
25350731100112
25590031101472

25551501102843
25631571100487
25570061100922
25430681100644
25531291104399
25470021101782
25491621100353
25450011100541
25620101100118
25560021101714
25510101104834
25450021100417
25611921100187

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25470151102271
25511941103837
25491721109556
25471531101351
25511731107041
25500061102577
25481441102523
25431621100154
25611651100042
25610051100138
25621951100027
25620041100194
25460011101249
25360031100429
25470051100378
25520271104812
25611424000468
25561511102698
25571631100059
25491751102855
25491641100862
25491711107834
25520031106784
25631524000051
25621644000216
25511761106122
25540611101302

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25480041100323
25531471103793
25501711108274
25501591103174
25420041100113
25400051100371
25460151100896
25430151100926
25481441102567
25520031106795
25551561103839
25631711100835
25460021100993
25481931101921

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตธิ ุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตแิ ละวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตศิ าสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตแอ็ปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25501911106533

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25401981100689

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631994001904

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25480131103056
25481441102477
25511761106087
25501501105277
25491791100374
25541581100589
25501621100466
25551751106553
25561731101747
25561671100863
25481711107203

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501521101681
25591571100303
25510681103163
25530101100358
25420171100051
25590051100046
25510211107222
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25560241101088
25621531100047
25591731100266
25400181101411
25500091109354
25390041100031
25530021100102
25501621101221
25581811102582
25480231106782
25490231105073
25540231102367
25490231105128
25631994001948
25490231105084
25631071100022
25560101101375
25570151100729
25570151100663
25570151100011
25570151100696
25520151104436
25570151100516
25520151104493
25570151100685
25631994001994
25511931111014
25501481107705
25551561105325
25571671100109

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งกลและยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25571701101262
25481591102957
25561621101565
25490681101451
25561991103974
25540741100362
25610151100069
25561971100451
25530101102801
25611921100088
25572501100528
25641594000472
25630164000167
25610131100264
25501621101344
25200021100048
25481931107679
25331911100425
25560161101361
25481111102245
25582881100443
25610094000382
25490151103454
25560051100031
25490011105721
25620024001544
25441801100346

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบารุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยาสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25410041100099
25401911100917
25511971101917
25481991103852
25450051100387
25580261101803
25630251100037
25441231100433
25500061102498
25510681103005
25541541102341
25551561102153
25561611100168
25531661101735
25521701102368
25360541100202
25490101103864
25511811102494
25581111101109
25632671100025
25581971101994
25581691102061
25470611100066
25542501101256
25541401100455
25531331100906
25460511100661
25470051100345

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25600064000128
25450051102356
25450051100319
25490011105675
25510151104121
25481921104293
25411911100389
25400051100123
25530061101906
25490101106283
25481711107146
25460041100242
25620151100041
25440051100149
25540051104549
25450051100332
25490011105653
25561131100918
25501401104102
25610024000889
25321801100308
25410041100145
25481921104282
25401911100884
25481981103085
25501991104102
25400051100156
25620261100048

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรสองสถาบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25441231100444
25511271103438
25461041101389
25530061101928
25631521100028
25521601106474
25501071107452
25490101103829
25511811102527
25381321100166
25631994000802
25502131108912
25611971100040
25612611100027
25640234000155
25481991105731
25430141100363
25561941102415
25531911104308
25570151101473
25560591101212
25550681100827
25500101104596
25570051100223
25561631100014
25621131100260
25611924000058
25621994000687

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ (5 ปี) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งมือและแม่พิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25570161102385
25620092200118
25480101103751
25612281100066
25620051100026
25490011105743
25610051101033
25590681100359
25631994001498
25481991103874
25450171101123
25451911101082
25590011100849
25610211100067
25630514000842
25490011105719
25610092200186
25380171100034
25631994001509
25570171100074
25621744000419
25591501101442
25581691100542
25560161101506
25400681100742
25581561102786

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25631994000071
25450051100433
25580151100225
25540051103818
25470051100389
25490011105732
25561131101469
25331801100265
25410041100101
25430141100385
25481921104269
25511931101788
25481911103605
25501941102756
25581971103153
25611994001283
25481991103863
25641994001411
25400051100235
25620261100052
25530251104721
25521231106091
25511271103179
25461041101929
25530061101917
25531461100967
25541511100558
25641794000351
25501601106292
25490101103818
25471811101959
25562281100398
25610151100498

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25591121100088
25501621101401
25560611100257
25640174000215
25501481107716
25560151101033
25540051103853
25470511101281
25490171103658
25581931100289
25520611103706
25610214000295
25490101106294
25621691100066
25610151100021
25560051101651
25460011101295
25620141100023
25512601105012
25502281103035
25480541100734
25641274000544
25520141104907
25440051100138
25450051100321
25480051109032
25490011105664

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25561131101471

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481801102692
25460041100826

25480061102799
25511471101258

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25521601107249

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25501071107474
25490231105095
25490101103831
25501811100985
25330181100096

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครือ่ งมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25430141100374
25481921104247
25401931100752
25591974000096
25611994000787
25481991103841
25611994000528
25400051100134
25530261100683
25530251102458
25611271100020
25461041101413

25480021103572
25550051104293
25530151100444
25510141104761
25611911100093
25621991100100
25610541100025
25570191104122
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25550041101636
25640034000456
25640104000318
25590101101233
25530151100433
25551401105424
25641054000246
25511521106452
25501601106279
25571631100983
25541701102697
25490011105754
25430141100339
25460151101436
25531911104319
25561951101753
25580151100236
25530161102965
25570161103184
25490011105451
25620151100293
25490011108421
25571131101819
25481921104258
25631021100039
25460041100848
25501911103787
25541981102968

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25490091111963
25490101106305
25561111100264
25630021100065
25610014000585
25560141101921
25620021700069
25550151105587
25621791100066
25510161100691
25630161103922
25410041100123
25490101103842
25530141102682
25611921100122
25481991103896
25511971101939
25530171102731
25621521100080
25542211102064
25481921104271
25451911101093
25631994000249
25541701103654
25611911100080
25480051109021
25490051108875

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25490011105708

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481801102681

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25410041100112

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25430141100341
25481921104449
25511931108369
25501911103798
25581951101395
25501991105801
25470051100334

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25530261100672

25530061101939

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631791100072

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25310541100061

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25431231101062
25511271104362
25471041102246

25540101102262
25521811102506
25381321100177
25480151103429
25542501101267
25440051100116
25621401100125
25490231105062
25490231104318
25610234000736
25450231101783
25570271100306
25540541100819
25630564001444
25470541100744
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25531961103191
25561661103876
25510681102588
25481951102158
25480101106056
25490041103204
25620161101879
25631994001959
25481991107597
25580261101814
25490251103242
25561931102638
25620151100287
25511991102009
25461991101712
25490251103264
25631994002038
25540151105687
25530261100705
25621531100022
25490251103253
25541801101552
25541521105318
25571451101095
25481991108993
25481991108993
25630264000383

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดจิ ิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครือ่ งประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกลและกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าเครือ่ งกลการผลิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
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กลุ่มสาขาวิชา
3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25511971104044
25611941100593
25441811100538
25481941106894
25441811100527
25631801100020
25501941103746
25620261100096
25630261100032
25611911100128

4. เกษตรศาสตร์

25500111110098
25530111103746
25610031100335
25582901103134
25582911103271
25562831103303
25582911103269
25592901102066
25582901102289
25592901102088
25582901102291
25592901102099
25582901102267
25592931101621
25592801101839
25572871104759
25641644001478

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565)
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25582501100035
25641574000435
25501911104507
25481921104405

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25431791100186

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25610134000577
25460131101704
25550021101972
25070041100024
25500211107175
25541771105261
25481441102455
25511761106109

25400051100213
25490261103129

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25491501104771

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25581631100073

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25491511104028
25481791107628
25501621101219
25491531106361
25520101105691
25330181100118
25481971103117
25570061102349
25590101101288

25560221102515
25510101106331
25491731104427
25491681100732
25481981100892
25410171100476
25510131103994
25571511102205
25550081103172

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25480131106566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25580031101583

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25401991101085
25621404001773
25551991103038
25631994001915
25440061100332
25610131101816
25431471100956
25430021100213
25470151102282
25380051100132
25500211107197
25500061102329
25510101104889
25560161104206
25481401105764
25420021100673
25630201100032

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

25300681100109
25501621101232

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25491711107766

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490101106272

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25420041100539
25540091101664
25480011107575
25481971103106
25620021100463
25511921105174
25481691101316
25420171100736
25520031100541
25541391101793
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501811103437
25631991100050
25641474000142
25562501100156
25641444000295
25501531104955
25581991102751
25530151104268
25501911104474
25481991107608
25520211101406
25511761106098
25521521102087

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครือ่ งสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25500211107221

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25610191100300

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25481991105718

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25631994001893

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511981102548

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25610194000607

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบาบัดและการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25490011105765
25571371100567
25611951100608
25501751112644
25560151100616
25631911100096
25510101105216
25200021100059
25280041100139

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25481921104394
25501911104485
25401981100678
25360051100139
25481441102488
25491501104758
25501521101668
25481791107639
25481601106165
25511531105698
25581631100084
25511731107006
25570731101848
25470151102359
25420011100301
25360041100094
25481991105729
25481691103779
25500081106653
25640104001128
25490131102989
25491721109771
25360741100237
25490231105051
25440151100387
25622033500697
25632033501609
25542031102086
25612033500797

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป วิทยาลัยชุมชนตราด สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนแพร่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
4. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25492031103712
25492031103701
25641994000364

5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25490241101968

หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25511151101062
25550201102578
25450071101289
25460041100207
25610194000719
25530681102287
25322121100124
25571801101151
25561011100959
25460041100793
25610221100028
25611911100101
25390051100043
25641224001066
25621311100042
25520191107974
25490211107196
25390061100606
25470061103272
25500061110688
25520061104627
25520061105339
25520061108194
25520061108273
25520061108587
25520061108655
25520061109116
25512091102236
25631331100024
25500831105633
25610831100173
25631411100024
25491471107613
25611761100172
25621521100043
25571791100744
25621601100022
25501661101552
25511731105702
25621691100067
25490231105141
25550101105683
25550101102004
25491811101074
25540731101215

หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
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 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25530181101483

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25501141102296
25551581101615
25520081106273
25511121104927
25470031102615
25460031101815
25410041100077
25560051100064
25520061103795
25490231108392
25390091100249
25620092100293
25370181100124

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25490211107207
25460011101677

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25400201100838
25530531103945
25300681100076
25531811101967
25460011101688
25560681100964

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25490101104123

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25490231105117

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.
2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเวชสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25640234000673
25490011105776
25370031100048
25420041100135
25520051102703
25300681100098
25500091108421
25490101103346
25360731100293
25530061102367
25500061103409
25510731103113
25610611100141
25621431100046
25500061102364
25491471106757
25530211103308
25330031100011
25390051100054

หน้า 52 / 56

ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25621311100025

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)

25641274000612
25500101103775

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอางและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25521661103365
25612661100039
25521031101813
25582661101179
25631931100022
25570201100163
25631651100046
25570011103964
25612661100026
25570101102737
25560731100137
25631711100173
25631461100026
25631391100089
25621531100131
25490191106632
25541141101378
25460171101078
25590051102003
25511271101098
25551831106359
25500061102509
25570241101394
25631441100047
25591471100212
25561481102447
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กลุ่มสาขาวิชา
5. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501591103398
25551531105366
25641634000487
25601681100767
25581711100577
25521071101839
25490231105106
25510101106342
25611811100111
25582251101163
25571341102184
25612661100031
25612611100044
25491721109567
25561531102037
25610091100242

6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25600051100586

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

25560241101066
25570681101663
25491771103364
25470731101149
25561821100419

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)

25611662200027
25611031100042
25510071108374
25520101104936
25531971102382
25501991110773
25521741103285
25541791103632
25641694000416
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กลุ่มสาขาวิชา
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25501711100242
25621884001574
25631344000956
25480051100469
25480201103436
25510211107097
25640234000302
25570061100909
25620234001727
25460011101238
25621131100047
25360031100464
25470201101848
25621311100041
25510061103491
25521021104894
25380091104316
25500101104089
25500061102544
25500011105518
25160031100012
25010041100016
25500171104559
25500251103546
25380201100151
25542661103289
25500211107129
25320681100225
25490231105152
25450092201611
25500091108419
25510101104979
25551811100891
25470181100182
25450681100668
25490011105787
25440041100363
25370021100115
25501751103058
25530031103647
25460011101273
25390031100017
25390041100255
25460611100651

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2564)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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ลักษณะที่ 2 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึง่ มีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

กลุ่มสาขาวิชา
6. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

25511931103443

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

25511971101963
25500211107445
25541021102354
25580101100049

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25462031102572
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
1. ศิลปกรรม

2. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

สาขาวิชา
1.1 วิจิตรศิลป์
1.2 ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครือ่ งถมและเครือ่ งประดับ
1.3 ศิลปหัตถกรรม
1.4 ช่างทองหลวง
1.5 การแสดงพื้นบ้าน
1.6 คีตศิลป์ไทย
1.7 เครือ่ งสายไทย
1.8 ดนตรีพื้นบ้าน
1.9 นาฏศิลป์ไทย โขน
1.10 นาฏศิลป์ไทย ละคร
1.11 ปี่พาทย์
2.1 การสร้างเครือ่ งดนตรีไทย
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา
1. ศิลปกรรม

2. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

สาขาวิชา
1.1 วิจิตรศิลป์
1.2 ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ
1.3 ช่างทองหลวง
2.1 เทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25562651101863
25480221105036
25460201101162
25531641101114
25500071109159
25481991105685
25521751104219
25491711108003
25311591100157
25510071105494
25491711108025
25531641101553
25551541100182
25630094000248
25491511106098
25491501105006
25491501104995
25500081105617
25551561103828
25570041101796
25471531102162
25590051100027
25460201101151
25481561108962
25460081101337
25070041100035
25470051100301
25510211107266

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25581631100095
25520101105757

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25590081101095

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25490081105998

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25520051102657

25490081106246

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาสังคม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25510211107108

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25500061102408
25520681103309

25501621101265

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)

25531641101125

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25631864000651
25510091107994
25511361108153
25551561103817
25480201105214
25630681100038
25400051100099
25481431101183
25481441101004
25580031102472
25420051100193
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25530091102089
25540741100384
25511731106995
25560271100316
25521591104256
25510211107233
25421601101051
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ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25530091102078
25561571100524
25631471100029
25621691100074
25510211107244
25501511110678
25621531100028
25530091102091
25491461108343
25491461108332
25610101100170
25300681100144
25571701103624
25300681100122
25260041100058
25521951103784
25501951102173
25612191100038

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

25481911106373

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

25260041100069

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

25481951102125
25501951102184
25260041100082
25260041100071
25421951100508
25501951102162
25481951102136
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ลักษณะที่ 3 : เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชา
2. ศิลปกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25481951102147
25531951102233
25561511103137
25481441103941
25560101100442

3. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25562871103678
25561991103963

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบศิลปหัตถกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง (ต่อเนื่อง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 4 เงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

1. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25610041101114
25530011100033
25330061100396

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา
และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25591161100959
25610051100068
25510041110608
25570051102056
25630036001032
25590041101102
25190061100042
25500611100148
25050061100079
25520011100155
25570051101336
25620681100026
25540111104322
25570151103251
25580041102023
25560201104425
25460011101969
25470031103943
25500041111439
25250061100138

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25540101104782
25570051102451
25470061103823
25200061100098
25610041100189
25560091103883
25631691100037
25410011100658
25490101110748
25450011100023
25610171100026
25480201109949
25050061100057
25380011100014
25562251104625
25551931105574
25620266000035
25510051108675
25630611100033
25500051100563
25560151102427

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา
1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25540151104923
25520141108968
25631111100101
25510051102105
25581031100774
25350011100011
25500041111316
25501031111654
25560201104469
25570011101758
25360041100083
25480141109829
25560151102348
25470051100356
25561791104657
25630611100032
25510041100315
25580681101214
25620091100118
25570131103113
25501941102745

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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1. วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักสูตร
25531991101394
25621996000048
25570171600030
25570091101961
25570511103655
25450051100365
25611911100103
25480171110363
25520011107309
25210021100049
25410041100088
25571931102549
25540541103925
25520171109164
25480041109817
25450051100354
25480181108924
25580191103199
25530141104976
25560271104704
25470061103913

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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2. เกษตรศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25510051108552
25620131600193
25611981100074
25531991101361
25470051102797
25501531107644
25540141104955
25370011100507
25460041100218

3. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

25520111107852
25521151107789
25550061105598
25420061101072
25620016000904
25300061103372
25500011109838
25520591105605
25570201103471
25350061100466
25460231102594
25370061100724

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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3. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25460231102605
25550111105087
25520061100713
25560061103319
25570061102867
25500041111586
25510011108726
25520041108629
25390081100327
25620181100024
25470011102938
25440031100035
25510081107497
25590041101923
25570051102067
25560201104414
25610066000313
25520091100874
25370041100455
25050061100013
25600066001559

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
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3. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

รหัสหลักสูตร
25581231100021
25570201103482
25450011102115
25420101101289
25520091100907
25580041100921
25560731102973
25450041102614
25590051100934
25520011109234
25470151103968
25511271101109
25611531100027
25570011101591
25440041101151
25470061103834
25470061103845
25571691101711
25471711103804
25630181100032

3. สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์

25582251101499
25621341100079
25560041104822

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
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รหัสหลักสูตร

4. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25620732100113
25481431100182
25561741103919
25520101108334
25470011104255
25350061100488
25520091100896
25460031102614
25370041100499
25350061100455
25610036000016
25630091100057
25550061105407
25631136000314
25560031104617
25500041112137
25610051100039
25500201110919
25620231100133
25420041101024

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการฝังเข็มรมยาและทุยหนา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

8/9

ลักษณะที่ 4 เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิชา

รหัสหลักสูตร

4. แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

25460041102582
25460011101947
25440041101026
25570201103493
25150061100071
25570091102512
25490011108781
25500051109596
25570041103056
25470681101921
25530011100066
25480041100064
25490101110726
25630066001081
25470011102984
25620736000601

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์
และวิทยาภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรกรรมการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562)
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